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А Д В О К А Т У Р А  И Д Р У Ш Т В О

Б о р и в о  ј J  е к и ћ
пр>едсеАник Адвокатске комор>е Војводине

САДАШЊИ TPEHYTAK
И ПРАВАЦ РЛЗВОЈА АДВОКАТУРЕ ВОЈВОДИНЕ

После потписивања Друштвеног договора о усклађивању оба- 
веза адвоката за задовољавање општедруштвених и заједгшчких 
потреба од Извршног већа САПВ 17. V 1978. године, Скушптине 
Адвокатске коморе Војводине 20. V 1978. године као и највећег 
броја општина и С И ^ в а  у октобру и новембру исте године, 
ушли смо у фазу када се нормативно, у највећој мери, реализује 
у практичном, свакодневном животу у односу на адвокатуру 
као друштвену службу.

Y  овом процесу реализације уставне позиције адвокатуре 
уочен је спецификум адвокатске делатности. Али не баш од 
свих, који су у оквиру својих надлежности позвани да учествују 
у овом веома значајном послу, како са становишта адвокатуре 
тако исто са становишта друштвене зајсднице (која је како 
знамо обавезна да обезбеди својим грађанима, радним људима, 
радним и другим организацијама пружање правие помоћи).

Нема више дилеме око тога да адвокатура представља 
основни и најсвеобухватнији облик прунсања правне помоћи.

Мада у садашњем тренуткг не расиолалсемо са правом 
анализом о раду адвокатуре са становишта остварења њене 
функције у пружању правне помоћи субјектима који се обра- 
ћају адвокатури за такву помоћ, нећу погрешити ако кажем 
да је адвокатура свој задатак —  своју функцију успешно обав- 
љала (наравно да је било и погрешних погеза, који су резултат 
недсвољно стручне оспособл>ености адвоката. YrAaBHOM би то 
био разлог).

На почетку смо остварења веома важне димензије адвока- 
туре као друштвене службе, наиме адвокатура почиње да се
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укључује Y рад на доградњи правног система. Било када иницира 
измене и допуне прописа, било када покреће поступке за испити- 
вање уставности и законитости појединих нормативних аката 
или када узима учешће у раду на проширешш седницама 
Врховног суда Војводине или када учествује у раду у организо- 
ваним облицима расправе о појединим важним питањима из 
области права.

Све више се укл>учујемо као адвокатска организација, као 
адвокати и грађани на местима и у акцијама где се са пуним 
правом очекујемо и где нам је место.

Учествујемо у друштвеном процесу на местима где се до- 
носе појединачни акти од надлежиих органа, којима се решава 
о праву и слободи човека. Значи учествујомо на местима где се 
у великој мери реализује вол>а носиоца власти —  договорена 
политика,

Из ових разлога од наше организације се очекује да органи- 
зовано, уочене недоследности и неусклађености правног система 
евидентирамо, анализирамо и иницирамо измене и доп\же норма- 
тивних аката, односно да учествујемо у доградњи правиог 
система.

Исто тако од наше адвокатске организације се очекује да 
предузимамо мере на подизању стручпе оспособљености својих 
чланова, ради ефикаснијег извршења адвокатске функције, као 
и да предузимамо мере за јачање одговорности у раду.

Ово су нам, свима, одавно познате ствари. Сви се ми сла- 
жемо да смо у пређеном периоду посткгли добре резултате, 
али и да не смемо никада бити задовољни са постигнутим. 
Морамо учинити напоре да се прокламована политика у од- 
носу на адвокатуру до крајњих консеквенци спроведе v  животну 
праксу. Како са аспекта обезбеђења услова за нормалан рад 
адвокатуре (што је претежно обавеза др^чптвене заједшвде), 
хако исто у подешавању адвокат\фе потребама самоуправног 
друштва, које захтева да пружање правне пол1оћи буде на 
високом стручном нивоу, ефикасно, борбено и бескомпромисно 
(што представља перманентан задатак свих, a у првом реду 
Адвокатске коморе).

Како видилто пред нама свима стоје бројни веома важни 
задаци, с једне стране да уложимо максималне напоре да се на 
свим местима спроведу одредбе Друштвеног договора и на тај 
начин се vкљvчy^eмo у акцију против присутне тенденције, 
од неких, за стварање климе како те друштвене договоре па 
чак и законе не треба поштовати. Ми знамо да је јачање опште- 
друштвене одговорности и законктости у  раду прворазредна 
дргтптвена потреба и да смо ми правници — адвокати обавезни 
да у  том правцу, са свог места, дамо свој тш и допринос. 
Ово ie наша и морална обавеза да својим стручним, теоретским 
и ггоактичним радом дамо допринос pasBoiy социталистичке 
самохттравне демократнје, њеној правно] разради и њеном уна- 
пређењу. Према томе члажући напоре да се доследно примене 
у пракси одредбе Дрхтптвеног договора ми се истовремено



боримо за афирмацију највећих вредности иашег друштва, бори- 
мо се за законитост и одговорност у раду свих.

С друге стране сва преостала енергија мора бити окренута 
јачању улоге Адвокатске коморе и доградњи наше адвокатске 
организације. Целокупан концепт изражеи од Устава, преко 
Закона о адвокатури, до 3YP-a упућује иас на закључак да је 
Адвокатска комора постављена у систему тако, да за стање и 
развој ове друштвене службе одговара у ирвом реду друштвеној 
заједници (која је део своје обавезе за обезоеђење службе 
правне помоћи грађанима, радним и друшм оргаиизаци јама пре- 
нела на самоуправно организовану адвокатуру). Према томе 
Адвокатска комора као самоуправна организација адвоката мора 
имати већа овлашћења према својим члаиовима, у првом реду 
код постављања услова за упис у Именик адвоката. Ово због 
тога што пружање правне помоћи ради остварења права и 
слободе човека представља веома одговоран посао. Посебно због 
тога што се адвокат налази сам уз грађанина, a  пред собом има 
организоване институције, које постоје у крајњој консеквенци 
и због тог грађанина, али није редак случај да грађанин због 
своје неукости у праву и због посебног психичког стања (јер је 
емотивно заинтересован) иије у могућиости да оствари то своје 
право. Из ових разлога, a чини ми се и као резултат вековне 
борбе човечанства за обезбеђење слободе и права људи, адвока- 
тура је и постављена у уставној систематици у трећој глави 
(слободе, права и дужности човека и грађанина). Да би било 
који субјект обезбедио заштиту свог права, на закону засноваиог 
интереса и право на слободу, значи највеће вредности, посебно 
афирмисане у нашем самоуправном друшзву, најчешће уз њега 
је потребан високо стручан, високо моралан, са одређеном до- 
зом имунитета, смео, бескомпромисан и независан од свих (када 
је у питању борба за доследну примену закона) адвокат.

Ако је то тако, онда адвокат уписом у Именик адвоката 
није добио дозволу за „обрт”, већ му је указана велика част и 
признање, што му друштвена заједница поверава да у интересу 
друштвене заједнице пружа правиу помоћ свихМ субјектима који 
му се за такву помоћ обрате, са циљем да се на сваки конкретнн 
случај доследно примени позитивна правна норма, користећи се 
свим законским средствима да би његова странка остварила 
заштиту CBor права, на закону заснованог интереса и своје право 
на слободу. Учествујући у овом послу, адвокат доприносп успо- 
стављању нарушене равнотеже у правном поретку, што даље 
значи да ради на заштити општедруштвених интереса.

Произилази да морамо у наредном периоду упорно радити 
на мењању односа адвоката према Адвокатској комори, као 
својој самоуправној организацији, јер он само кроз своју орга- 
низацију може обезбеђивати повољније услове рада и заштиту 
својих права као радни човек. Кроз сзоју самоуправну органи- 
зацију се може стручно усавршавати, стицати право на специја- 
лизацију. Може се афирмисати као адвокат (уколико овлада 
савременим достигнућима правне науке, уколиЈСО се придржава



правила понашања и уколико активно учествуЈе у раду органа 
Адвокатске коморе).

С друге стране Адвокатска комора је обавезна како према 
друштвеној заједници тако исто према свим адвокатима да 
предузима одређене мере у правцу како побол>шања услова 
рада адвоката тако исто у подизању стручног нивоа носилаца 
адвокатске функције и јачању одговорности у раду. Истовре- 
мено Адвокатска комора треба и мора организовано и стално 
да учествује на свим местима на којима може допринети учврш- 
ћењу принципа уставности и законитости и остварењу слобода, 
права и дужности човека и грађанкна.

Како видимо живимо у самоуправном друштву, у друштву 
непосредне демократије, која је негде у највећој мери реа.\изо- 
вана, али је још увек присутан нес1с\аА између нормативног, 
договореног и жељеног и стварног свакодневног. Обзиром на 
чињеницу да је целокупан концепт самоуправног друштва усме- 
рен ка човеку, ка остварењу његове људске среће и остварењу 
пуног човековог живота, онда је адвокатура тек данас (пратећи 
човекову судбину кроз векове, израсла као човекова потреба 
за обезбеђењем, заштите његове слободе и права) дошла у пози- 
цију (какву јој је иначе Устав наменио) да се бори за афирма- 
цију у свакодневном животу слободарских тековпна овог дру- 
штва. Борећи се за остварење права и слободе појединца самим 
тим се бори за основе самоуправне де.мократије.

Свима нам је познато да је подр\читвљавање адвокатуре 
спроведено до крајњих ко11секвенци у садашњим условима 
развоја нашег самоуправног др^^тптвено-политичког снстема. 
He мирећи се са достигнутим ми нужно морамо чини1и напоре 
да се до краја, како функционално тако исто и организацијски, 
адвокатура подеси потребама самоуправног друштва, али њена 
суштина, разлог за њено постојање мора остати нетакнута. 
Напротив морају у интересу самоуправног друштва њени атри- 
бути о самосталности и независности у раду још јаче бити 
наглашени.



Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Ар А у ш а н  П. Р а д о м а н
професор Правног факултета Свеучилишта у Осијеку

О ПРЕТПОСТАВКАМА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ Y 
3AKOHY О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, Gp. 29 од 
26. маја 1978) регулише питање одговорности за штету и њену 
накнаду у својим прописима чл. 154. до ук.^учно чл. 209. За раз- 
лику од правних правила о одговорности за штету која су важила 
до његова ступања на снагу, нови савезни облигациони закои је 
питање одговорности за штету базирао на двема претпоставкама, 
од којих свака има свој одређени домен примене, —  a то су 
претоставка кривице (praesumptio culpae) и претпоставгса узроч- 
ности (praesumptio causae).

Претпоставка кривице (кривње, culpae) дошла је до изра- 
жаја у чл. 154. ст. 1. иоменутог закона. Та одредба је формули- 
сана на овај начин; „Ко другоме узрокује штету дужан је 
накнадити је ако не докаже да је хитета наста.\а без његове 
кривице”. Истина, ова претпоставка није формулисана као што 
се обично формулишу претпоставке; ко другоме проузрокује 
штету сматраће се да ју је проузроковао својом кривицом 
све док се супротно не докаже. .Али, без обзира на начин свога 
формулисања, одредба наведеног чл. 154. ст. 1. Закона о обли- 
гационим односима показује да терет доказивахва кривице шгет- 
ника не пада на оштећеника као тужиоца, већ је штетник као 
туженик дужан да доказује супротно да би се ослободио штет- 
ног дејства претпоставке своје кривице. Нор.мално је да оштеће- 
ник као тужилац доказује кривицу штетника као туженика. 
Међутим, овде се одступа од тога правила, па се, зато, терет 
доказивања премешта са тужиоца на туженика. To прехмештање 
терета доказивања, као што се зна из правне природе претпо- 
ставке, представља једно од дејстава претпоставке, те указује 
да односни пропис представља претпоставку, ма како она била 
формулисана. Ако пођемо од старог римског правила: actori 
incumhit prohatio (на тужиоца пада терет доказивања); —  може- 
мо закључити да се ово прави.\о примењује тамо где нема 
претпоставке, па је тужилац дужан да доказује своје тврдње.



Међутим, Y случају где постоји претпоставка, ма како она била 
формулисана, долази до премештања терета доказивања са 
тужиоца на туженика, тако да се наведено римско правило 
мења у своме подмету, те гласи: reo incumbit probatio (са туже- 
ника пада терет доказивања). Природно је да ће у случају 
штете оштећеник играти улогу тужиоца, док ће се штетник 
појављивати у улози туженика. Из формулације наведеног за- 
конског прописа се очигледно види да је терет супротно!' дока- 
зивања премештен на штетника као туженика. Према томе, види 
се да се несумњиво ради о прегпоставди кривице, која је у овом 
случају релативна, тј. оборива.

По Закону о облигационим односима кривица се такође 
претпоставл>а и код одговорности за другога. Тако, на пример, 
у чл. 164. тога закона каже се да ће за штету коју узрокује 
лице које због душевне болести или заосталог умног развоја 
или којих других разлога није способно за расуђивање —  одго- 
варати онај који је на основу закона или одлуке надлежног 
органа или уговора дужан во.дити надзор над њим. Ту се, као 
што се види, кривица надзиратеља (старатеља) претпостав.'ва. 
Да би се ослободио штетног дејства те претпоставке, у наведеном 
законском пропису старатељу се пружа могућност да ту претпо- 
ставку обара супротним доказивањем. Старатељ или надзиратељ 
душевно болесног и умно заосталог лица може се ослободити 
одговорности за штету коју узрокује то лице ако докаже да је 
обавлЈао надзор на који је обавезан или да би штета настала 
и при брижљивом обављању надзора.

Што се тиче одговорности родитеља за штету коју другоме 
узрокује њихово дете, они за дете млађе од 7 година одговарају 
без обзира на своју кривњу (чл. 165. ст. 1), a то значн —  објек- 
тивно. Y  таквом случају родитељи ће се ослободити одговор- 
ности „ако постоје разлози за искључење одговорности без 
обзира на кривицу”. Ова екскуллација наведена је у ст. 2. истог 
прописа. Ми сматрамо да се у овом случају ради о одговориости 
родитеља по апсолутној претпоставци о кривици (praesumptio 
iuris ас de iure), те да се разлози за искључење одговорности 
налазе у чл. 177. истог закона mutatis mutandis. V смислу ст. 3. 
поменутог прописа родитељи не одговарају „ако је штета на- 
стала док је дете било поверено другој особи и ако је та особа 
одговорна”. Међутим, за штету коју је починило њихово мало- 
,\етно дете старије од 7 година родитељи одговарају по претпо- 
ставци кривице (ст. 4. поменутог прош1са), па ако хоће да се 
ослободе одговорности, треба да докажу да се штета догодила 
без њихове кривице. Y чл. 167. истог закона прош1сана је одго- 
ворност другог лица за малолетника. Тај пропис гласи: „За. штету 
коју другоме узрокује малолетник док је под надзором стара- 
теља, школе или друге установе одговара старатељ, школа од- 
носно друга установа, осим ако докажу да су надзор обављали 
на начин на који су обавезани или да би штета настала и при 
брижљивом обав.-^ању надзора.” Значи —  старатељ, школа или 
установа одговарају за малолетника по претпоставци кривице.



Питању одговорности малолетника, Закон о облигационим 
односима посвећује свој чл. 160, према коме малолетник до 
навршене 7. године не одговара за штету коју узрокује, малолет- 
ник од навршене 7. до навршене 14. годиие одговара за штету 
коју узрокује само ако се докаже да Je приликом њеног узро- 
ковања био способан за расуђивање, док малолетник са навр- 
шених 14 година одговара по општим правилима о одговорности 
за штету. Поменути закон је у својим члановима 166. и ст. 2. чл. 
167. предвидео солидарну одговорност родитеља, старател>а, шко 
ле и установе ако поред њих за штету одговара дете односно 
малолетник. Јасно је, дакле, да се и код солидарне одговорности 
води рачуна о претпоставци кривице, односно да се одговара по 
тој и таквој претпоставци.

Сматрамо да је од правног интереса да овде укажемо иа 
став који Је о претпостављању степена кривице заузела Правна 
енциклопедија, изда^ве „Савремене ад.министрације”, Београд 
1979, стр. 841. Наиме, у завршном пасусу натукнице о одговор- 
ности по основу кривице каже се: „Законици обично не регу- 
лишу изричито гштање који се степен кривице претпоставља, 
али се у теорији једнодушно узнма да је довољна и обична 
непажња. Према томе, ако се оштећени позива на виши степен 
штетникове кривице, на грубу непажњу или злу намеру (што 
може бити од значаја приликом одмеравања накнаде), он мора 
доказати да није реч о обичној непажњи, већ о том вишем сте- 
пену кривице, иако се штетникова кривица претиоставља”. Иако 
се у теорији можда заступа овакво гледиште, ми сматрамо да 
оно није основано ни на нашем позитивном закону ни на прав- 
ној логици. Када закон један појам узима без икаквих ограни- 
чења, тај појам се има сматрати као целовит. Нигде у Закону 
о облигационим односима није речено да ће се кривица штет- 
ника претпостављати само у смислу обичне непажи>е. Напротив, 
из духа и смисла односних прописа тога закона излази да се 
кривица претпоставља у целости, тј. са свима својим степенима. 
Ако штетник, кога та претпоставка погађа, хоће да се ослободи 
од одговорности, он мора износити супротне доказе претпоставци 
кривице у целини, па било да тиме иск/оучује иелу кривицу, било 
да тиме одговорност своли на ман.и степен кривице. По Закону 
о облигационим односииа, судећи по садаигњо! формулацији 
односних прописа, кривица се у целости поетпоставља, и њу 
оштећеник као тужилац не доказује ни v ком внду или степену, 
већ се терет cvn poT H or доказивања npe6auvie на штетника као 
туженика. Друтим речима, штетник icao туженик има интерес 
да се супротним доказивањем ослободи од целокупне кривице 
или, пак, да w  kphbhuv сведе на мањи степен, односно на степен 
К01И ie за њега повољниш с обзиром на одмеравање накнаде. 
Претпоставка кривице ie уведена на1више зато да се оштећенику 
олакша доказивање, како би пре и сигурни1е догаао до накнаде 
штете. Ако би се у претпоставци кривипе радило само о претпо- 
стављању на1мањег њеног степена. оштећеник не би имао готово 
никакву корист од те претпоставке, fep би морао да доказује 
dolus и culpa lata, a to cy виши степени кривице.



He само да je Закон о облигационим односима увео одговор- 
ност по претпоставл.еној кривици, већ је он, за разлику од доса- 
дашњих правних правила, увео и претпоставку узрочности 
(praesumptio causae) код одговориости за штете од опасне ства- 
ри или опасне делатности. Претпоставка узрочности је садржана 
у чл. 173. тога закона и она гласи: „Штета настала у вези с опас- 
ном стварју односно опасном делатношћу сматра се да потиче 
од те ствари одиосно делатности, изузев ако се докаже да оне 
нису биле узрок штете”. Правно-технички, ова претпоставка је 
правилно формулисана и не изазива никакве сумње у погледу 
своје правне природе. Терет доказивања је у овом случају пре- 
мештен са оштећеника као тужиоца на штетника као туженика. 
To значи —  оштећеник неће доказивати да је штета коју је 
претрпео узрокована опасном стварју или опасном делатношћу. 
Међутим, штетник, ако хоће да се ослободи негативно! дејства 
те претпоставке, мора да докаже да штета није настала као 
последица деловања опасне ствари или опасне делатности. Y сми- 
слу доказног правила да се негативне тврдње не доказују, штет- 
ник ће у овом случају износити чињенице и околности из којих 
ће се моћи закључити да је штета настала из других узрока 
који немају везе са опасном стварју или опасном делатношћу 
или стоје ван опасне ствари или опасне делатности. Y  чл. 174. 
тога закона наведена су лица која одговарају за штету у вези 
са опасном стварју или опасном делатношћу. За штету од опасне 
ствари одговара њен ималац. Имаоцем се сматра власник ствари 
и друштвено-правно лице које има право располагања односно 
коме је ствар дата на привремено коришћење. За штету од 
опасне делатности одговара лице које се бави том делатношћу. 
Ако је опасна ствар противправно одузета од имаоца, за штету 
одговара по претпоставци узрочности лице које му је одузело 
опасну ствар. Исто тако одговара за штету од опасне ствари и 
лице коме ју је њен ималац поверио да се њоме служи или 
лице које је иначе дужно да је надгледа a није код имаоца 
на раду. Поред тога лпца одговараће и ималац ствари ако је 
штета проистекла из неке скривене мане или скривеног својства 
ствари на које му није скренуо пажњу. Тако исто одговараће 
ималац ствари који ју је поверио лицу које није ocnoco6iBCHO 
или није овлашћено њоме руковати.

Y  чл. 177. Закона о облигационим односил1а наведени су 
основи за ослобођење од одговорности по претпоставци узроч- 
ности. To су углавном —  виша сила, ис10\>учива радња оштеће- 
ника или искључива радња трећег лица. Израз „радња” подвла- 
чимо, јер се види намера законодавца да основе искључеЈва 
одговорности за штету од опасне ствари или од опасне делат- 
ности што више објективира. Y  случају ослобођења од ове 
врсте одговорности не тражи се нскључива кривигш оштећеника 
или искључива кривица трећег лица.

С обзиром на употребу израза „радња” када је у хштању 
ослобоћење од одговорности по претпоставци узрочности, ми 
сматрамо да би се пропис чл. 177. Закона о облигационим одно-
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сима, ако би се у н>ему израз „радња” заменио изразом „кри- 
вица”, Morao користити и за ослобођење од одговорности по 
претпоставци кривице, уз сходно прилагођавање тих и других 
предвиђених основа на поједини дати случај штете.

*•к -к

Према владајућем схватању у правној иауци, одговорност за 
штету се заснива на трима идејама: идеја кривице, идеја прет- 
постављене кривице и идеја друштвенох' ризика. Психички однос 
учиниоца штете према узрокованој штети, ако је такве природе 
да заснива његову одговорност, назива се кривица. Она обухвата 
злу намеру, крајњи немар, обични немар и лаки немар. Када се 
одговара по кривици, налазимо се у присуству субјективне одго- 
ворности. Међутим, када се одговара по узроку, имамо објек- 
тивну одговорност.

Психичка стања учиниоца штете су његови лични унутрашњи 
процеси, које је за друга лица тешко констаговати, a понекад 
и немогуће. Отуда проистиче да би оштећеник, ако би се од 
њега тражило да доказује штетникову кривицу, био доведен 
у тежак положај да доказује оно што је тешко, готово немогуће 
доказати, те би често на тај начин био лишен оправдане нак- 
наде. Зато се поставља питање ко доказује кривицу —  да ли 
онај ко тужи, или онај ко је штету узроковао. Другам речима —  
да ли у погледу кривице постоји каква правна претпоставка. 
Y одговор на ово питање послужићемо се правним правилима 
из бившег Српског грађанског законика из 1844. Наиме, тај 
законик, у својој X X X  глави, која је посвећена накнади штете, 
пружа одговор на питање које се овде поставља. Истина, изра- 
жавање тога законика није потпуно јасно, али оно дозвољава 
да се, уз логичко удубљивање у дух и смисао законских про- 
писа, донесу сигурни закључци. Тако, пар. 800. тога законика 
гласи: ,Д о  другоме штету какову учини, било то на имању 
туђем или правима и личностима, онај мора ту накнадити”. 
A nap. 801, даље, каже: „Од наплате учињене штете само се ко 
онда ослободити може ако докаже да штета није његовом криви- 
цом, но се случајно догодила”. Y  овим двама законским пропи- 
сима садржано је правило да свака грађанска штета мора бити 
накнађена, изузев оне штете која није настала кривицом учинио- 
ца. Оштећеник има да докаже да штета постоји и да ју је 
штетник учинио. Сад је питање хоће ли оштећеник доказивати 
и штетникову кривицу. Y' пар. 800. о томе није ништа речено, 
али у завршној одредби пар. 801. стоји да се штетник може 
ослободити од одговорности ако докаже своју некривњу. Оште- 
ћенику законодавац није наметнуо дужност директног докази- 
вања штетникове кривице, али је штетнику доделио дужност 
да доказује да штета није настала његовом кривицом. Према 
orauToj природи претпоставке да лице у чију корист стоји осло  
бађа дужности доказивања извесне за право важие чињенице и 
да лицу на чију штету стоји намеће дужност да доказује супрот-



HO тој чињеници, —  произлази да се, с обзиром на гшр. 800. и 
801. бив. СГЗ, Y српском буржоаском праву налазила претпо- 
ставка кривице. Ако оштећеник докаже да штета постоји, те да 
ју  је материјално узроковало неко лице, онда се сматра да је 
то лице криво за настанак штете. Томе лицу стоји до воље 
да обара ту претпоставку кривице било директно или инди- 
ректно. To значи —  оно може да је обара и у фундаменту и у 
тезису, износећи доказе који оповргавају чињеницу да штета 
постоји и да ју је оно материјално узроковало, или износећи 
доказе о својој некривњи. Истина, ова претпоставка није директ- 
но изражена у законику, али се из духа прописа о одговорности 
за  штету види да им је она служила као мотивација. Дакле, она 
је  мотивациона претноставка. Но, она може бити и судијска прет- 
поставка с обзиром на могућност стварања претпоставки на осно- 
ву правних начела.

Да би претпоставка кривице стушма у дејство, оштећеник 
мора да јасно утврди њене основе, a то су постојање штете и 
узрочну везу између деловања неког лица и те штете.

За разлику од кривичног права, где се кривица учиниоца 
кривичног дела никада не претпоставља, већ се мора директно 
доказати, у грађанскол! деликтном праву —  дакле, у широкој 
области грађанских штета —  кривица учиниоца може се прет- 
постављати. Уколико се у грађанском де^шктном праву приме- 
њује претпоставка кривице, она свуда није једнаке доказне 
снаге. Она може бити оборива, a може бити и необорива, већ 
према томе о каквим се грађанским штетама ради. Да би се 
видело када је претпоставка кривице оборива a када је необо- 
рива, треба се осврнути на питање грађанске одговорности, од- 
носно на питање каква може бити та одговорност. Има две 
врсте грађанске одговоркости: уговорна и вануговорна. Прва се 
појављује приликом неиспуввења уговорних обавеза, чиме се 
кваре права или интереси друге уговорне стране. Друга се појав- 
љује у свима случајевима узроковања штете када штетник са 
оштећеником није у  уговорном односу њ\и, ако и стоји у том 
односу, када се штета појављује ван 1виховог уговорног сектора. 
V  области уговорних обавеза важи претпоставка кривице оне 
уговорне стране која је прекрпшла те обавезе, па је отуда на- 
стала штета за другу уговорну страну. Та је претпоставка апсо- 
лутна, те не допушта супротан доказ, И Закон о облигационим 
односима, као што се види из његових општих одредаба којима 
се регулипгу утовори, стоји на становишту да постоји необорива 
претпоставка кривице оне уговорне стране која крши уговорне 
обавезе, па се од одговорности за штету која би отуда происти- 
цала може ослободити постојањем и доказивањем у закону 
прописаних основа.

Код вануговорне одговорности преттгоставка кривице је обо- 
рива или необорива. Она је необорива код квазиделиката и код 
штета узрокованих радом предузећа, a у свим другим случаје- 
вима је оборива.

Ст. 2. пар. 807. СГЗ наређује да за све штете које учине луди, 
згранути, бесом\^ни и мала деца до 7 година одговарају њихови
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чувари. Кривица чувара се овде прегаосгавља. Ако би чувару 
било дозвољено да износи супротне доказе, оштећеник би био 
лишен накнаде штете у већини случајева. Иако се није директно 
изразио, законодавац је, постављајући овај пропис, имао у виду 
општи интерес, и знао је да ће чувари утолико боље вршити 
своју дужност надгледања поверених им лица или ствари ако 
буду свесни тога да ће одговарати за све штете које та лица 
учине. Код квазиделиката из поменутог законског прописа прет- 
поставља се кривица чувара. Другим речима, претпоставља се 
да штета не би настала да је чувар уложио довољно пажње. 
Пар. 812. тога Законика намеће гостионичарима, крчмарнма, 
лађарима и возиоцима (кирицијама) одговорност за штете које 
њихови људи нанесу путницима. Ту се не пита да ли је крчмар 
крив. Његова се кривица претпоставља. Али он нема право да 
износи супротне доказе тезису те претпоставке. И у случајевима 
квазиделиката de effusis et de iectis и de posito vel suspense 
кривица господара куће односно ствари претпоставља се, и 
против те претпоставке не може се износити супротан доказ. 
Кривица се безусловко претпоставља и у случају из пар. 815. 
СГЗ: „Удари ли животиња какова на човека, или на добро чије, 
те штету нанесе, онда је онај под одговором који је такову 
животињу натерао, или надражио, или је сачувати пренебре- 
гао”. Код свих квазиделиката. дакле, претпоставља се кривица 
и та је претпоставка необорива.

Што се тиче штета које се догоде при функционисању преду- 
зећа, фабрика, железница, грађевина итд. (опасних погона, како 
се то данас каже), ту се прибегава тзв. теорији друштвеног 
ризика или теорији објективне одговорности. Ту се, према влада- 
јућем мишљетву, не доказује кривица предузетника, већ се 
његова одговорност заснива на начелу; Ubi emolumentum ibi 
onus. Објективна одговорност тежи да искл>учи појам кривице 
из грађанског деликтног права. По њој је за  постојање одговор- 
ности довољан само материјални акт оштећен.а. Њене присталице 
Демог, Рипер, Салеј, Жосеран и др., одбацују субјективну одго- 
ворност из разлога њене социјалне несврсисходности и неспра- 
ведљивости и зато што се њоме бркају грађанска и кривична 
одговорност као и зато што се по њој величина накнаде више 
одређује према висини штете него према тежини кривице. Објек- 
тивна одговорност се правда социјалним разлозима. С.матра се 
да сваки треба да сноси ризик својих поступака и својих преду- 
зећа. Такође се сматра да предузеће, као што вуче користи, треба 
и да сноси штете из рада својих погона. Неки оправдавају објек- 
тивну одговорност и ти.ме што је оштећенику тешко доказнвати 
кривицу штетника, те би у много случајева условљавање накнаде 
доказом кривице штетника оштећеника лишило његова права 
на накнаду. Објективна одговорност примењује се изузетно, у 
Јавном праву више него у приватном.

Као што се види, јМОЖс се рећи да се објективна одговорност 
заснива на необоривој претпоставци кривице. Пре доношења 
Закона о облигационим односима наше социјалистичко право је

11



увелико користило теорију друштвеног ризика или објективне 
одговорности. Y том погледу, развила се богата судска пракса, 
која ће бити од велике користи за правилну и ефикасну примену 
поменутог новог закона. Треба подвући да је нови савезни закон 
облигационе односе регулисао на нивоу најнапреднијих тековина 
правне науке и у духу прилика и потреба нашег новог соција- 
листичког самоуправног друштва. Y кодификацији теорије дру- 
штвеног ризика Закон о облигационим односима је, као што 
смо истакли у предњем излагању, отишао дал>е од досадашњег 
схватања субјективне и објективне одговорности, па је те обе 
одговорности, тамо где је то највише требало и где се то најбоље 
могло, засновао на претпоставци кривице односно претпоставци 
узрочности. Поменути закон је јасно означио на које се случа- 
јеве примењује претпоставка кривице, a на које претпоставка 
узрочности. При томе је правио разумљиве изузетке, нарочито 
у области где би, према досадашњим схватањима, требала да 
буде примењена објективна одговорност као одговорност без 
кривице.
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J ов ан Л. Ј е р к о в и ћ  
судија Врховног суда Војводине

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ 
ПРОУЗРОКОВАЕШ УПОТРЕБОМ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

(Неки актуелни проблеми судске праксе)

Све већа учесталост саобраћајних незгода као резултат 
перманентног повећања броја моторних возила у саобраћају 
представља такву значајну друштвену појаву, која се с обзиром 
на своје материјалне последице на адекватан начин одражава 
и у судској пракси. Запажа се тенденција сталног пораста пар- 
ница ради накнаде штете (материјалне и нематеријалне) у којима 
по бројности доминирају баш они случајеви тражења накнаде 
штете проузроковане употребом моторних возила у саобраћају. 
Стога се у овим парницама и појављује доста проблема правних 
од којих су неки тигшчни и спецнфични за ову врсту одштетних 
парница, пошто у њима, скоро по правилу, фунгирају у својству 
странке или умешача заједнице осигурања као осигуравачи 
моторних возила (чл. 44— 59. Закона о основама система осигу- 
рања имовине и лица —  Сл. лист СФРЈ бр. 24/76). По читавом 
низу ових проблема, који су регистровани у судској пракси као 
посебно значајни, постоје већ чврсто заузети ставови јудикатуре 
од којих су неки нашли своје место и у одговарајућим одред- 
бама Закона о облигационим односима (у даљем тексту 3 0 0 ) .  
Међутим, неки од тих правних проблема и са аспекта одредаба 
Tor закона сх:тали су даље актуелни, па се и убудуће може 
очекивати њихова стална присутност у судској пракси. Ту свака- 
ко по природи ствари спадају и одређена питања везана за 
институт застарелости потраживања накнаде штете. Због тога 
ћемо, имајући у виду посебан значај неких од тих питања која 
се као спорна и дискутабилна појавл>ују у овој врсти парница 
за накнаду штете, своје излагање ограничити само на н.ихово 
разматрање уз истовремено изношење нашег мишљсЈва о тим 
проблемима.

Време је важан фактор (agens) који утиче на постанак и 
престанак права, a такав његов утицај манифестује се у свим
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правним областима кроз институцију рокова. To има посебан 
значај Y домену имовинског права у установи застарелости 
(praescriptio) чија је суштина у  томе, да се једно субјективно 
право услед дужег невршења гаси (екстинктивна застарелост) 
односно да се фактичко вршење кроз извесно законом одређено 
време претвара у субјективно право (аквизитивна консгнту- 
тивна застаредост). Као правни институт застарелост се према 
савременој правној доктрини искључиво везује за релативна 
(облигациона) права, a не и за апсолутна (стварна и лична), 
као и за она релативна права која проистичу из норми у области 
породичних односа. Питање застарелости релативних права у нас 
је комплетно регулисао Закон о облигационим односима, чијим 
је ступањем на снагу 1. октобра 1978. године престала важност 
Закона о застарелости потраживања (ч.д. 1108).

Потраживање по основу накнаде штете проузроковане упо- 
требом моторног возила застарева у року од три године од када 
је оштећеник дознао за штету и лице које је штету учинило 
(субјективни рок) односно у крајњем (објективном) року од пет 
година рачунајући од дана када је штета настала (чл. 376. 3 0 0 ). 
Према томе, овај посебни рок застарелости почиње тећи од дана 
када је оштећеник сазнао за штету и учиниоца према свим они.м 
физичким и правним ^шцима, која су по постојећнм законским 
прописима дужна да оштећенику накнаде штету, па тако и према 
заједници осигурања (чл. 380. ст. 5. у вези чд. 57. Закона о осно- 
вама система осигурања имовине и лшш —  Сл. лист СФРЈ бр. 
24/76). Ово без обзира када је оштећеник дознао и.\и могао 
дознати код које је заједнице осигурања сопственик односно 
корисник моторног возила био осигуран од одговорности за штете 
причињене трећим лицима. Речено се односи и на застарелосг 
регресног потраживања заједнице осигурања која је исплатида 
накнаду штете према трећем одговорном .шцу за наступање 
осигураног случаја (чл. 380. ст. 6. 3 0 0 ) .

Из изложеног би следило, да ни у једном од наведених 
случајева за почетак рока застарелости није правно редевантно, 
што евентуадно у погледу времена сазнања за штету и учиниоца 
не постоји симултаност у односу на оштећеника и заједницу 
осигурања. Сдедствено томе за почетак рока застарелости није 
правно одлучно ни кад је правоснажном пресудо.м утврђена 
обавеза осигураника као непосредног штетника за њ\аћање на- 
кнаде штете оштећенику, нити кад је заједннца осигурања испла- 
тила накнаду штете по основу обавезног осихурања, мада у том 
погледу још увек има погрешног поступања у судској пракси.

Тежиште спорних питања код рачунања рока застаредости 
у судској пракси у првом је реду везано за утврђивање одлучне 
правноредевантне чињенице сазнања оштећеног за штету. Дидема 
се испољила у томе да ли ово сазнање треба да се односи на 
саму конкретну висину штете и њену врсту, или је довољно да 
је сазнањем оштећеника обухваћен само обим штете. Y  судској 
пракси је преовдадао став по коме је за оцену постојања сазнања 
оштећеног за штету довољно да се оно односи на 1вен обим,
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тј. када је сазнао за све оне околност из којих је могуће са 
сигурношћу утврдити висину штете.

С тим у вези појавио се у судској иракси и проблем по 
питању застарелости накнаде нематеријалне штете у случају 
повишења тужбеног захтева у току парнице, a којем није прет- 
ходила никаква правнорелевантна измена у чиијСиичном основу 
тужбе. Овде је по нашем мишљењу одлучно да сс ради о захтеву 
за накнаду нематеријалне штете о чијој внсиии суд одлучује по 
слободној оцени користећи своје процесио овлашћење из чл. 223. 
ЗПП, као примереној и правичној новчаној сатисфакцији има- 
јући при томе у виду 1вен карактер и сврху ради које се досу- 
ђује оштећенику односно која се има постићи у сваком конкрет- 
ном случају. Управо .због тога висина за поједине видове немате- 
ријалне штете означена у тужби није ни одлучна за оцену 
протека трогодишњег рока застарелости иредвиђеног у чл. 376. 
ст. 1. 3 0 0  у том смислу, да уједно има значај поуздане пресум- 
ције о сазнању оштећеника за штету. Сазнање за конкретну 
висину штете у с;иислу цитираног законско!- прописа није по- 
требно, већ је довољно да постоји сазиање за све околностн на 
основу којих се може утврдити висина штете. Из овога произи- 
лази да тужилац као оштећеник у парници до закључења главне 
расправе пред првостепеним судом може преиначити тужбу 
повишењем тужбеног захтева за накнаду појединих видова нема- 
теријалне штете (чл. 190. ст. 1. и чл. 191. ст. 1. ЗПП) без опас- 
ности излагања ризику од успешног противљења туженог путем 
истицања приговора застарелости. Y том контексту треба ука- 
зати, да према изричитој одредби чл. 388. 3 0 0  и тужба ради 
утврђивања потраживања има за последицу прекид застаре- 
лости. To даље наводи на закључивање да се потраживање утвр- 
ђује не само установљењем његовог износа, већ и кад се утврђује 
само правни основ потраживања, па је аналогно томе за прекид 
застарелости довољно и само признање основа потраживања (чл. 
387. 3 0 0 )

До прекида засгарелости у смислу чл. 388. 3 0 0  долази услед 
подизања тужбе и предузи.мања сваке друге повериочеве радње 
пред судом или другим надлежним органом у цил>у утврђивања, 
обезбеђења или остваривања потраживања. С тим у вези се код 
рачунања рокова застарелости потраживања уопште узевши по- 
јавлЈује Y судској пракси као спорно и питање протека рока 
застарелости кад његов последњи дан иада у дан државног 
празника, недељу или неки други дан кад суд не ради (чл. 362. 
3 0 0 ) . Суштина проблема је у томе, да ли се за свршетак рока 
и.ма узети последњи дан тог рока и онда када тај дан коинцидент- 
но пада у дан државног празиика, недељу или неки други дан 
када суд не ради, или истек наредног следећег дана (чл. 112. ст. 
4. ЗПП). Исправност одговора на ово спорно питање судске праксе 
зависи од оцене, да ли се само законом одређени процесни рокови 
у парничном поступку продужују у сл1ислу ст. 4. чл. 112. ЗПП, 
a не и одређени материјалноправни рокови застарелости потра-

Одлука ВСЈ, Гз-25/66 од 23. VI 1966, ЗСО, књ. 11, св. 2, бр. 112.
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живања предвиђени у одговарајућим одредбама Закона о обли- 
гационим односима, као што је то овде разматрани рок застаре- 
лости из чл. 376. тог закона. При томе треба имати у внду да 
се правила о застарелости не примењују када су у пита1ву зако- 
ном прописани преклузивни рокови за подношеЈве тужбе или 
предузимање одређене радње под претњом губитка права (чл. 
370. 3 0 0 ) .  Стога се овде пре свега поставл>а питање да ли и за 
наведене материјалноправне рокове застарелости потраживања 
важе cćiMO одредбе из чл. 113. ст. 1—7. ЗПП имајући у виду 
изричиту одредбу ст. 8. овог члана. Пошто такве одредбе не 
постоје и за рокове застарелости потраживања у ст. 4. чл. 112. 
ЗПП, то би на први поглед давало основе за закључива1Бе у 
смислу заузимања става по коме се рок застарелости потр£1жи- 
вања не би могао продужити ни у случају кад његов последњи 
дан пада у дан државног празника, недељу или неки други 
дан кад суд не ради. Једино би остајала могућност да се тужба 
поднесе суду путем поште препорученом пошиљком, али увек 
до свршетка тог рока тј. са његовим последњим даном (чл. 113. 
ст. 1, 2. и 8. ЗПП).

За разлику од изложеног става може се поћи са супротног 
аспекта да је одредбом ст. 8. чл. 113. ЗПП прописано правило 
по коме се одредбе свих претходних ставова од 1—1. овог члана 
односе и на рокове застарелости потражнвања, као што је и овај 
из чл. 376. ст. 1. 3 0 0 ,  те да се и на тај рок примењује одредба 
ст. 1. чл. 113. ЗПП. По тој одредби сматра се да је поднесак 
везан за рок дат у року ако је предат надлежном суду пре 
истека рока, док је начин на који се рачунају рокови, посебно 
у погледу њиховог почетка и свршетка, регулисан је у чл. 112. 
ЗПП. Тиме је законодавац одредио и за рокове застарелости 
потраживања, да се на њих примењује одредба чл. 113. ст. 1. 
ЗПП, па је на тај начин уједно у погледу 1би ховог  рачунања 
обухваћена и примена одредбе ст. 4. чл. 112. ЗПП. Haiue мшиље- 
ње иде у прилог овог другог става обзиром да има адекватно 
упориште у закону полазећи од његове правилне интерпретације. 
Према томе, ако последњи дан рока застарелости потраживања 
накнаде штете из чл. 376. ст. 1. 3 0 0  падне у дан државног праз- 
ника, недељу или неки други дан кад суд не ради, онда би овај 
рок истекао тек протеком првог наредног дана у смислу одредбе 
ст. 4. чл. 112. ЗПП. Треба још посебпо истаћи, да се овом 
спорном питању и кретање судске праксе све више одвија у 
правцу напред изнетог става.

Штета проузрокована угхотребом моторног возила у саобра- 
ћају често је истовремено и последица извршења кривичног дела 
од стране непосредног учинноца штете. Y таквим случајеви.ма 
се примењује дужи рок застарелости потраживања накнаде ште- 
те (чл. 377. ст. 1. 3 0 0 ) ,  који се временски изједначује са роком 
застарелости кривичног гоњења за односно кривично дело, ако 
је тај рок дужи од рока застарелости предвиђеног у чл. 367. 3 0 0 .  
И ггрема чл. 20. ранијег Закона о застарелости потраживања 
био је прописан такав дужи рок застарелости за захтев накнаде
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штете када је штета проузрокована кривичним делом. У досадаш- 
њој судској пракси било је спорно да ли се поменути прогшс одно- 
си и на случај када се накнада штете тражи од друштвеног прав- 
ног лица, или само од физичког лица, пошто се кривично го^вење 
не може водити против правног лица. Ова је дилема коначно 
била разрешена заузетим правним схватањем на проширеној 
општој седници Врховног суда Југославије од 19. и 20. октобра 
1970. године, по којем се примењује дужи рок застарелости без 
обзира да ли се захтева накнада штете непосредно од радника- 
-учиниоца кривичног дела или од радне организације (дру- 
штвено-политичке заједнице и организације).

Сматрамо да је искључена могућиост поновног оживл>авања 
дилеме по истакнутом питању судске праксе кад се ради о 
заједници осигурања, јер је одредбом ст. 5. чл. 380. 3 0 0  изри- 
чито прописано да непосредан захтев трећег оштећеног лица 
према осигуравачу застарева за исто време у којем застарева 
његов захтев у односу на осигураника. Према томе, не може 
више бити никакве сумње да се дужи рок застарелости има 
применити не само ирема учиниоцу кривичног дела као непо- 
средном штетнику, већ и у односу на заједницу осигурања када 
је ова као осигуравач обавезна да оштећенику iio његовом непо- 
средном захтеву накнади штету, коју је при употреби моторног 
возила проузроковао њен осигураник (штетник). По коначном 
резимеу то значи, да се обавезна одговорност осигуфавача у 
погледу застарелости потраисивања у свему управља према одго- 
ворности осигураника.

He би требало да буде дилеме ни по иитању примене дужег 
рока застарелости и у регресним парницама за накнаду штете 
проузроковане кривичним дело.м, али постоји и противно мишље- 
ње да у погледу застарелости регресног захтева накнаде штете 
долази у обзир за примену само рок застарелости одређен у 
чл. 376. 3 0 0 .  Ово мишљење налази своје упориште у тумачењу 
одредбе чл. 377. 3 0 0  према чијој формулацији се дужи рок 
односи само пре.ма одговорно.м лицу, што би указивало да ово 
тумачење појам одговорног лица схвата крајње рестриктивно 
сводећи га само на физичко лице као штетника —  учиниоца 
кривичног дела. Међутим, појам одговорног лица мора се схва- 
тити и тумачити у ширем смислу у контексту садржине одгова- 
рајућег законског прописа тј. да као комплексан појам обухвата 
у својству одговорног лица, како физичко лице као непосредног 
учиниоца штете односно кривичног дела, тако и .\ица која су 
одговорна за накнаду штете по основу одговорности за другог 
(на пример: одговорност за штету организације удруженог рада 
и других правни,х лица пре.ма трећем —  чл. 170— 172. 3 0 0 ) . Дакле, 
у ту категорију одговорних лица за накнаду штете спадају и 
друштвено правна лица, па стога држимо да по правилном 
тумачењу појмовног израза „одговорно лице” употребљеног у 
законском тексту одредбе чл. 377. 3 0 0  исти подразумева и 
физичко и правно лице. Y прилог исправности таквог резоновања 
иде и то, да је у погледу рока застарелости из чл. 376. 3 0 0  у
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законском тексту употреољен израз „лице Koje je штету учи- 
нило”, што указује да је законодавац очигледно имао у виду 
непосредног учиниоца штете, a не израз „одговорно лице”. Све 
досад изложено пружа поуздан основ за закључак у правцу 
становишта, да и у регресним паршшама за накнаду штете 
проузроковане кривичним делом има места примени дужег рока 
застарелости из чл. 377. 3 0 0 .

Без резерве ово важи за регресно потраживање заједнице 
осигурања које јој припада као осигуравачу, што јасно произила- 
зи из одредбе ст. 6. чл. 3 8 0 .3 0 0 . Ако заједница осигурања исплати 
свом осигуранику накнаду претрпљене штете, тада ступа у сва 
права оштећеникова према штетнику односно одговорном лицу 
по основу законске цесијеч:уброгације (чл. 59. Закона о основама 
система осигурања имовине и лица). Из овога следи да регресни 
захтев осигуравача против одговорног лица до исплаћеног износа 
осигуранику застарева по напред цитираним прописима, тј. под 
једнаким условима под којима је застарело потраживање оштеће- 
ника. Дакле, у року од три године од дана када је оштећеник 
дознао за штету и учиниоца односно најкасније у року од пет 
година од дана настанка штете (чл. 376. 3 0 0 ) ,  или у дужем року 
ако је штета проузрокована кривичним делом (чл. 377. 3 0 0 ) .  
He треба посебно наглашавати да наведени законски пропис о 
дужем времену застарелости долази до примене са.мо онда када 
је правоснажном кривичном пресудом утврђено односно кривич- 
но дело, a све дотле док не постоји такво утврђење питање 
застарелости има се ценити према одредбама чл. 376. 3 0 0 .  
Уколико дође до укидања правоснажне осуђујуће кривичне iipe- 
суде након подношења тужбе ради накнаде штете та околност 
не може бити одлучна за оцену основаности истакнутог приго- 
вора застарелости, јер су за такву оцену меродавне само окол- 
ности које су постојале у часу подношења тужбе. Y  случају да 
оштећеник са својим имовинскоправним захтево.м за накнаду 
штете постављеним у кривичном поступку буде упућен на пар- 
ницу, или ако се кривични поступак оконча на пример услед 
смрти окривљеног (штетника) сматраће се да је истакнутим 
имовинскоправним захтевом за накнаду штете у кривично.м по- 
ступку већ прекинута застарелост, ако је тужба ради накнаде 
штете поднета у року од три месеца од правоснажности одлуке 
суда о упућивању на парницу односно о обустави кривичног 
поступка (примена чл. 390. 3 0 0 ) .

Аржимо да у склопу напред изнетих решења треба распра- 
вити приговор застарелости у парницп против заједнице осигу- 
рања ради накнаде штете проузроковане од стране непознатог 
моторног возила. Y оваквом случају кад се не зна за лице —  
учиниоца штете —  субјективни рок застарелости није ни почео 
тећи, што вреди и за заједницу осигурања.
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А р Т а м а ш  К о р х е ц  
судија Вишег суда у Суботици

НЕКА СТАРА И НОВА РЕШЕЊА ЗАКОНА О
ОБАИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА Y ОДЕЛјКУ 

ПРОУЗРОКОВАЊЕ ШТЕТЕ

(Члан 154— 209. Закона о облигациони.м односи.ма)

Након АугогодшшБих и темељитих припрема донет је Закон 
о облигационим односима.' Одредбе овог нашег дугоочекиваног 
кодификованог законско! акта су предмет анализа, обраде и 
проучавања од стране правника теоретичара и практичара на 
разним скуповима, саветовањима, те у разним сгручним публи- 
кацијама и другим едицијама. Општепозната је чињеница да је 
нови Закон о облига)дионим односима (у даљем тексту Закон) 
дао једну врсту синтезе кодификације постојећих позитивних 
законских прогшса, правних правила предратног имовинског 
права и судске праксе у области облигационог права. Аиализом 
појединих законских институција могуће је извести закључак 
да је нови Закон поједине, у пракси примењена правна правила 
облигационог права к поједине ставове из јудиктатуре у целини 
или делимично прихватио, док је друге институције из правне 
теорије или упоредног права као нове у Закону обрадио. Смаграм 
да је интересантно анализирати поједине одредбе Закона a при 
томе вршити упоређење са појединим правним правилима обли- 
гационог права која су била примењивана у пракси и са ставо- 
вима из судске праксе која су како ћемо видети код иојединих 
институција имала веома значајну креативну улогу. Посебно је 
важно истаћи да овај приказ с обзиром на обимност материје и 
ограниченост простора никако није потпун, међутим, ипак сма- 
грам да један овакав метод представл>а занимљив приступ за 
упознавање нашег новог Закона о облигационим односима.

‘ Службенп ^шст СФРЈ, бр. 29/78.
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Општа начела

Закон појам штете одређује у члану 155. Овим ОАредбама 
Закон је прихватио постојећа решења из правне теорије и судске 
праксе и одређује да штета може бнти имовинска штета, као 
обична (darrmum emergens) или измакла добит (lucnim cessans) 
што су познавала правна правила из параграфа 800. СГЗ-за или 
923. ОИЗ-а, a у ширем смислу из параграфа 1293. АГЗ-а, надаље 
нематеријалну (моралну) штету као наношење другом физичког 
или психичког бола или страха, коју врсту штете је познавао 
АГЗ у параграфу 1325.

Битно је напоменути да Закон полази од претпоставке да 
је штетник крив за штету пошто у члану 154. ст. 1. Закона 
терет доказивања да за штету није крив пребацује на штетника.

Одговорност no основу кривице

Закон код одговорности по основу кривице у члану 158. 
одрећује да кривица постоји када је штетник проузроковао 
штету намерно или непажњом, a у другим одредбама, на при- 
мер у чл. 171. ст. 2. говори о крајњој непажњи — но Закон 
нигде не даје дефиницију намере, обичне или крајње непажње. 
По мојој оцени крајњу непажњу (culpa lata) и обичну непажњу 
(culpa levis) потребно је и надаље ^тврдити компаративним мето- 
дом поступака учпниоца—штетника са поступком једног ап- 
страктног трећег лица обичних способности и пажње или са 
пажњом једног иоле пажљивог човека, како је то прихватила 
наша судска пракса базирајући се на правила која извиру на 
пример из параграфа 1294. и 1297. АГЗ-а (culpa levis in apstracto) 
али не занемарујући ни субјективна својства штетника (culpa 
levis т  concrete) као у једној пресуди Врховног суда Југославије- 
у којој је наведено „кривица као услов одговорности за накнаду 
штете је субјективна категорија и треба ciora приликом утврђи- 
вања степена кривице имати у виду субјективна својства штет- 
ника —  рефлексе возача”.

Иако према правним правилима из параграфа 1324. АГЗ-а и 
819. СГЗ-а изгуб.д>ена добит се накнађује само у случају када је 
штета нанета намерно или из крајње непажње, Закон не прави 
разлику између накнаде обичне штете и измакле добити у завис- 
ности од Tora да ли је штетник проузроковао штету намерно или 
непажњом. Овим је у ствари прихваћен став судске праксе из 
одлуке Врховног суда Југославије бр. Гж 11/70. од 14. априла 
1970. године  ̂ према којем у случају оштећења или уништења 
ствари оштећени има право на потпуну накнаду, тј. на накнаду 
просте штете и изгубљеног добитка, без обзира на степен кри- 
вице. Исти закључак је донет на Саветовању суднја грађанског 
одељења Врховног суда Југославије и судија представника репуб-

 ̂ Пресуда Врховног суда Југославије, бр. Рев. 109/71 од 29. V 1971.
 ̂ Билтен ВСЈ, број 30/70.
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личких и покрајинских врховних судова од 26. и 27. јуиа 1969. 
године.'' Међутим, у неким другим ситуацијама, на при.мср, кад 
је ствар уништена или оштећепа кривичним делом учиљеиим 
са умишљајем, суд може одредити висину накпаде према вред- 
ности коју је ствар имала за оштећеника (афекциона вредност 
из чл. 189. ст. 4. Закона). Скоро идентично решење —  стаиовиште 
је заузето у одлуци Врховног суда Војводине бр. Рсв. 456/63’ 
према којем ако је штета учињена намерно (dolus) или крајљом 
непажњом (culpa lata) висина накнаде се одређује по ванредној 
цени коју је ствар има|\.а за оштећеника.

Одговорност за другог

Закон одређује одговорност за штету коју је проузроковало 
душевно болесно лице или лице заостало у умном развоју од 
стране оног који је на основу Закона или одлуке надлелсног 
органа дужан да води надзор над њим (чл. 164) и одговорност 
родитеља за штету коју је проузроковало дете до 7 година без 
обзира на кривицу, нада-'be малодобно дете старије од 7 година 
и случајева када се родитељи .моп  ̂ ослободити од ове одговор- 
ности (члан 165). Интересантно је упоредити начелио мишљење 
Проширене опште седнице Врховног суда Југославије од 2. 
октобра 1970. године’ са појединим одредба.ма чл. 165. Закона и 
при томе закључити да је Закон у претежном делу прихватио ста- 
вове судске праксе. Пре.ма цитираном начелно.м мишљењу Врхов- 
ног суда Југославије: 1. родите.^и одговарају за штету коју својим 
поступањем нанесе другоме њихово дете до навршенс 7. године 
живота, без обзира на своју кривицу (прихваћен у ставу 1. ч.\. 165. 
Закона), 2. до ослобођења од те одговорности може доћи само ако 
је штета проузрокована за време док је дете било поверено другом 
лицу и ако у том случају постоји одговорност тог лица (прихва- 
ћен у ставу 3. чл. 165. Закона) и 3. родитељи одговарају за штету 
коју својим поступањем нанесе друго.ме њихово малолетно дете 
изнад 7 година осим ако докажу да је штета настала без њихове 
кривице (прихваћен у ставу 4. чл. 165. Закона). И по досадаш- 
њој судској пракси родитељи су одговарали за накнаду штете 
коју причини дете преко 14 година ако су занемари.\и васпитање 
и надзор над њим, на пример, према одлуци Врховног суда Југо- 
славије број Рев. 258/63 од јула 1963. године’ од које одговор- 
ности се нису могли ослободити, a према члану 168. Закона се 
не могу ослободити ни у случају ако дужност надзора над 
малолетним лицем не лежи на родитељу већ на неко.м другом 
лицу. Закон у чл. 166. увођењем института солидарне одговор- 
ности родитеља са деликтно одговорним дететом недвосмислено *

* „Осигуран.е у судској пракси”, 1974, Загреб.
’ Гласник Адвокатске комор>е АПВ, деце.мбар, 1963.
‘ Збирка судских одлука, књ. XV, свеска 4, 1970.
’ Збирка судских одлука, 1963, 182.
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je решио постојећу дилему у јудикатури о природи такве одго- 
ворности (солидарно, на пример, у rope цитираној одлуци Врхов- 
ног суда Југославије бр. Рев. 258/63 или подељене одговорности 
као у одлуци Врховног суда Југославије X  A 4*).

Интересантне су одредбе чл. 169. Закона које несумњиво 
заштићују интересе оштећеног, према којима у случају штете 
коју је проузроковало лгше које за iby није одговорно, a накнада 
се не може добити од лица које је било дужно да води надзор 
над њим, суд може кад то правичност захтева, a нарочито с обзи- 
ром на материјално стање штетника и оштећеника, осудити 
штетника да накнади штету потпуно или делимично. Нема сумње 
да је код обраде ове правне норме имао одлучујући утицај 
и закључак Врховног суда Југославије донет на Саветовању од 
26. и 27. јуна 1969. године’ према којем кад је штету проузро- 
ковао малолетник који није одговоран, a оштећени не може 
добити накнаду ни од лица који је одговоран за штету, суд 
може имајући у виду имовинско стање штетника или оштећеног 
обавезати штетника на правичну накнаду.

Одговорност организације удруженог рада и других правних лица
према трећем

Закон у погледу одговорности радне оргагшзијце према тре- 
ћим лицима регулшпе само питање одговорности према трећим 
лицима, док друга питања у вези одговорности за штету која 
настану у раду или или у вези са радом регулише Закон о удру- 
женом раду.“ Y члану 105. одговорност радника за штету коју је 
проузроковао радној организацији, члан 209. одговорност радни- 
ка према радној организацији за штету која је исплаћена трећим 
лицима н чл. 208. одговорност радне организације према раднику 
који претрпи штету на раду њш у вези са радом.

Одговорност за штету од опасне ствари или опасне делатности

Закон у чл. 173. полази од претпоставке узрочности да је 
штета настала у вези са опасном ствари, односно опасне делат- 
ности која потиче од те ствари, односно делатности, нзузев ако 
се докаже да оне нису биле узрок штете.

Као околности које искључују каузалну —  објективну одго- 
ворност Закон у члану 177. ст. 1. наводи као основ за ослобађање 
од одговорности узрок за штету који се налази ван ствари, 
a чије се дејство није могло предвидетн ни избећи или откло- 
нити, надаље у чл. 177. ст. 2, ако је шгета настала ис1с\>учиво 
радњом оштећеника или трећег лица. Y богатој и разноврсној 
судској пракси одредба.ма чл. 177. ст. 1. Закона је најближе

' Збирка судских одлука, 1969, св. 3, стр. 109.
’ Збирка судских одл\тса, књ. X IV , св. 3, стр. 109.

Службени ,\ист СФРЈ, бр. 53/76.
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становиште Врховног суда Југославије у одлуци број Гж. 38/69. 
од 15. X  1969. године" према којем да би се тужени (одговорно 
-\ице) ослободио од одговорности за накнаду штете услед по- 
стојања више силе потребно је да је штета настала од неког 
узрока који се налази ван опасис ствари, a који се није могао 
предвидети или се Hiije могао спречити или избећи (непредви- 
ђено и несавладиво спољно збивање). Важно је напоменути 
да Закон и за ослобођење од објекгивне одговорности због 
радње оштећеног или трећег лица тражн скривљену радњу ових 
лица, дакле ако такву радњу одговорно лице (ималац ствари) 
није могло предвидети и чије последице није могао избећи или 
отклонити. Ове одредбе су повезане са одредбама чл. 175. Закона 
према којима ако је имаоцу одузета опасна ствар на против- 
праван начин за штету која од ње потиче не одговара он, него 
онај који му је одузео опасну ствар, ако ималац за то није 
одговоран. За комплексну анализу овакве одговорности, односно 
ослобођење од објектргене одговорности нека послужи један 
учестали пример крађе аутомобила. Ако је један ауто.мобил 
правилно закључан обијен, па након тога кривицом лица које 
је обило аутомобил, истим аутомобилом проузрокована штета, 
власник аутомобила у смислу цитираних одредаба Закона није 
одговоран за штету, међутим, ако власник аутомобила оставља 
аутомобил откључан са кључем у алансеру преко ноћи, те истим 
аутомобилом који је присвојен од стране трећег лица проузро- 
кована штета кривицом тог лица, одговорност власника аутомо- 
била за штету постоји. Y првом правцу је израђен један део 
судске праксе према којем врш^глац делатности (опасне) или 
власник опасне ствари мора да рачуна са поступцима трећег 
лица, он мора сносити ризик његових поступака, другим речима 
радње трећег, макар била скривљена мора бити таква да се 
није могла спречити (Одлука Врховног суда Југославије бр. Рев. 
520/66 од 20. октобра 1966. године).'-

Закон у чл. 178. ретулише одговорност у случају удеса 
изазваног моторним возилима у покрет^^ предвиђајући одговор- 
ност за штету по основу кривице ако је штета проузрокована 
искључивом кривицом једног имаоца (чл. 178. ст. 1) или одго- 
ворност сразмерно степену кривице ако постоји обострана кри- 
вица (чл. 178. ст. 2), што је прихваћено ставовима судске праксе, 
на пример у одлуци Врховног суда Југославије бр. Рев. 373/72*^ 
или у решењу Врховног суда Хрватске бр. Гж. 3088/69^^ надаље 
одговорност на равне делове ако нема кривице ни једног ако 
разлози правичности не захтевају што друго (чл. 178. ст. 3) и 
солидарну одговорност ил1аоца моторних возила за штету причи- 
њену трећим лвдима (чл. 178. ст. 4) које одредбе су рефлексија 
раније јудикатуре изражене на пример у одлуци Врховног суда 
Југославије бр. Гж. 731/69.’’

" Билтен ВСЈ, бр. 28, стр. 30.
„Правни живот”, 1966, бр. 6.

” Бњ\тен ВСЈ, бр. 36.
“ „Осиг^фање у судској пракси”, 1974, Загреб.

Збирка судских одлука, књ. XV, св. 3.

23



Посебпи случајеви одговорности

Y овом одсеку Закона предвиђени су посебни случајеви 
одговорности и то: одговорност друштвено-политичких заједница 
услед терористичких атака, јавних демонстрација или манифеста- 
ција (чл. 180), одгоБорност организатора приредби (чл. 181), 
одговорност због ускраћивања неопходне помоћи (чл. 182), одго- 
ворност у вези са обавезом закључења утовора (чл. 183) и одго 
ворност у вези са вршењем послова од општег интереса (чл. 184), 
који случајеви су у досадашњој судској пракси били углавном 
непознати. Дакле, ради се о новим случајевима одговорности 
за штету који имају како елементе одговорности по основу 
кривице, тако и елементе одговорности без кривице (објективна 
одговорност). Једино у вези одговорности друштвено-политичких 
заједница (чл. 180. Закона) због неких елемената сличности, 
можда је интересантно поменути одлуку Врховног суда Хрватске 
бр. Гж. 2094/73 од 10. VII 1974. године*  ̂ у којој је утврђено 
да је ошптина одговорна за штету коју је оштећени претрпео 
од експлозије или рата заостале темпиране гранате, a у вези 
одговорности у вези са вршењем послова од општег интереса 
престду Врховног суда Косова бр. Гж. 99/73 од 31. V 1973. го- 
дине*̂  у којој је наведено да је извоћач радова на градској 
канализацији дужан да по завршеном извођењу радова, земљи- 
ште на коме су извођени радови и околно земљиште доведе у 
стање у коме је било пре извођења радова и када због пропуста 
да тако поступи наступи штета трећим лицима, извођач радова 
одговара за штету због пропуста да поступи по правилима 
службе, јер није отклонио потенциални узрочник штете. Тек ће 
постојећа судска пракса морати дати одговоре на нека питања, 
као што су нпр. да ли постоји одговорност по чл. 180. и 181. 
Закона ако је нпр. терористичким акто.м или као резултат нереда 
поред смрти или телесне повреде дошло и до велике материјалне 
штете —  нпр. уништен аутомобил због експлозије или су нави- 
јачи разбили све излоге продавнице на стадиону.

Накнада

Код накнаде штете Закон у чл. 185. ст. 1. одређује правило 
HaTvpaAHe реституције — конкретно да је одговорно лице дужно 
успоставити стање које је било пре него што је штета настала. 
Ова законска норма је идентична са правним правилима из 
параграфа 1323. АГЗ-а, 818. СГЗ-а и 571. ОГЗ-а према којима 
се накнада врши натуралном реституцијом. Y ставу 4. чл. 185. 
Закона утврђено је да ће суд досудити оштећенику накнаду у 
року кад он то захтева, изузев ако околности датог случаја 
оправдавају успостављан.е ранијех- стања. Судска пракса пре 
Закона је накнаду у новцу само изузетно признавала као на при-

“ „Преглед судске праксе", 1974— 1975, бр. 6.
"  Зборник судске праксе, Београд, 1974, бр. 13— 14.

24



мер Y пресуди Врховног суда Босне и Хердеговиие бр. Гж. 13/65 
од 19. II 1968. године,'* која је омогућила оштећеном исплате 
штете у новцу ако је због држања штетника остало нензвссио 
и несигурно да ће успостављање ранијег стања бити изведено 
савесно или стручно.

Y смислу чл. 189. ст. 2. Закона висина накнаде штете одре- 
ђује се према ценама у време доношења судске одлуке, изузев 
случаја кад Закон наређује што друго. На овај начин Закон 
је прихватио у последње време већ устал>ену судску праксу 
која је раније била у том погледу неуједиачена. Досуђење накна- 
де према вредности ствари у време доношења пресуде би.\о је 
заступљено на пример у закључку Саветовања судија грађанског 
одељења Врховног суда Југос.гавије к судија представника rpa- 
ђанских одељења републичких и покрајинских судова од 26. и 27. 
јуна 1969. године*’ за разлику од става из судске праксе да се 
накнада досуђује према вредности ствари на дан настанка штете, 
као на пример у једној пресуди Врховног суда Хрватске бр. Гж. 
1054/56. од 12. јула 1956. године^ и најзад за разлику од става 
јудикатуре да се накнада досуђује према вредности ствари на 
дан подношења тужбе као на пример у одлуци Врховног суда 
Босне и Херцеговине бр. Гзз. 87/54 од 14. јануара 1955. године.^^

Према чл. 191. Закона суд може, зависно од материјалног 
стања оштећеника, осудити одговорно лице да исплати ма1ву 
накнаду него што износи штета ако она није проузрокована ни 
намерно ни крајњом непажњом, a одговорно лице је слабог 
имовног стања, те би га исплата потпуне накнаде довела у 
оскудицу. Ове законске одредбе скоро у целости су преузеле 
став Врховног суда Југославије изражен у пресуди бр. Рев. 
1675/64,^ према којем када штета није проузрокована ни намер- 
но ни крајњом непажњом и када би њена накнада довела штет- 
ника у оскудицу, суд може правично смањити накнаду водећи 
рачуна о имовном стању оштећеника и осудити штетника да 
исплати ман>у накнаду него што износи штета.

Закон одређује један основ за накнаду неимовинске штете 
у члану 201. ст. 3. и то за претрпљене душевне болове. Наи.ме, у 
смислу цитираног члана у случају нарочито тешког инвалиднтета 
неког лица, суд може досудити његовом брачном другу, деци и 
родитељима правичну новчану накнаду за њихове душевие бо- 
лове. Дакле новчана накнада се не досуђује само у случају с.мрти 
већ и у случају тешког инвалидитета у корист блиских сродника. 
Судска пракса у овом погледу је била неуједиачена. Тако нпр. 
према ставу који је усвојен на Саветовању судија граћанског 
одељења судова опште надлежности у СР Словенији 16. и 17. 
јуна 1973. године^ изузетно се признаје накнада штете за душев- 
не болове због телесних оштећења блиског сродника брачном

'* Збирка судских одлука, књ. XIV, св. 1, 1969.
” Збирка судских одлука, књ. XIV, св. 3, стр. 109. 
” Збирка судских одлутса, књ. I, сл. 2, 1956.

„Правни живот’', бр. 5—6, 1955.
“ Збирка судских одлука, књ. IX , св. 3.
“ „Информатор”, бр. 2026, од 8. V III 1973.
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другу, родитељима и деци оштећеног, док је супротно стано- 
виште произилазило из закључака са Саветовања представника 
грађанских одељења Врховног суда Југославије и републишшх 
и покрајинских врховних судова од 18. и 19. јуна 1968. године,-’ 
према којем се накнада досуђује само у случају смрти настрада- 
лог лица a не и у случају његове телесне повреде.

Одговорност више лица за исту штету

Према правним правилима из лараграфа 1301. и 1302. АГЗ-а, 
те 804. СГЗ-а, ако је штета проузрокована од стране вшпе .\ица 
постоји њихова солидарна одговорност за штету према оштеће- 
ном. Ова правила, међутим, у пракси нису била јединствено 
примењивана. Тако је Одељење Врховног суда Југославије на 
састанку од 24. априла 1965. године заузело став да је грађаиски 
суд дужан да расправља чињенице, изводи доказе и пре.ма 
резултату доказивања самост£1лно утврди да ли је, како и колико 
од тужених (штетници) својом радњом или пропуштањем узроч- 
но допринео наступању штетне последице. Ово становиште је 
Врховни суд Југославије у својој пресуди бр. Гзз. 29/75. од 
10. јуна 1975. године изменио и заузео је становиште да у слу- 
чају причињене штете од стране више лица постоји со^шдарна 
одговорност штетника.

Интересантно је напоменути да је Окружни суд у Суботици 
пре доношења пресуде Врховног суда Југославије бр, Гзз. 29/75 
доследно применио правна правила о солидарној одговорности 
више штетника за штету. Нпр. пресуде Окружног суда у Субо- 
тици бр. Гж. 594/74, Гж. 373/74.“ Нови Закон у члану 206. 
став 1. отклања сваку сумњу у том погледу и прописује да за 
штету коју је више лица проузроковало заједно сви учесници 
одговарају солидарно.

Закон у ставу 2. члана 206. одређује да подстрекач и пома- 
гач, као и онај који је помогао да се одговорно лице не открије, 
одговарају солидарно са њима. Ово законско решење је такође 
било познато ранијој судској пракси. Према одлуци Врховног 
суда Војводине број Гж. 1367/72 од 2. марта 1973. године“ под- 
стрекач на извршење кривичног дела телесне повреде одговара 
солидарно са извршиоцем дела и у истој мери за накнаду штете 
проузроковане тим делом.

“ Збирка судских одлука, књ. XIV , св. 3, стр. 107.
“ Интерна архива Окружног — Вшпег суда у Суботици. 
“ Зборник судске праксе, Београд, 1973, бр. 11— 12.
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Dr A d a m  V a s  s
суАИЈа Вишег суда у Суботици

VrOBOPHA (КОНВЕНЦИОНАЛ1!А) КАЗНА

Увод

По римском праву уз неку обавезу могле су странке у обли- 
ку стипулације уговорити становиту новчану своту (stipulatio 
poenae) коју се дужник обавезује платити вјеровнику ако не 
би испунио или не би на време испунио своју првотну обавезу.'

Римљани су већ познавали неколико функција овог инсти- 
тута:^

а) Као казна:
На пример зајам је био реални контракт, a ако је посгојао 

само споразум о зајму —  то је била неутужива обавеза. Међу- 
тим, ако је уговорена казна за случај неиспуњења споразума —  
онда се тужбом могла тражити конвенционална казна (D. 45. 
1. 68 —  Paulus).

б) Функција учвршћења основне обавезе;
На пример конвеиционалном казном се обезбеђује изградња 

куће о року. Ако кућа не би била готова на време предвиђено 
уговором —  може се трансити како испуњење обавезе тако и 
исплата конвенциоиалне казне (D. 45. 1. 113. — Proculus).

в) Kao накнада штете;
На пример ако зак\шодавац пре истека закупног одиоса 

раскида уговор, онда закупац добија накнаду штете у виду 
конвенционалне казне предвиђене за овај случај (D. 19. 2. 54. 
1 —  Paulus).

г) Конвенционална казна као алгернација поред главне 
обавезе.

Дакле може се тражити или . .  . или . . .  (D. 2. 14. 10. 1. —  
Ulpianus). Осим тога могла је бити као facultas altemativa.

По предратном Војвођанском праву  ̂ под уговорном казном

’ Хорват: Ри.мско право, VIII издање, 1974, стр. 222.
 ̂ Brosz— Polay: Romai jog, Bdp., стр. 369.
 ̂ Богданфи—Николић; Опште приватно право које важи у Војводини, 

1925, II књига, стр. 27—28.
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подразумева се оно давање дужника повериоцу, које се даје 
у случају неиспуњења или недовољног (непотпуног) испуњења 
уговорне обавезе. Она је у односу на основни уговор акцесорне 
природе. Ако је уговорна казна предвиђена за случај неиспуњења 
главног уговора, поверњ^ац може тражити или испуњење уго- 
вора или  уговорну казну. Ако је уговорна казна установљена 
за случај непотуног (неуредног) испуњења, поверилац може 
тражити кумулативно испуњење, тј. и кг1зну —  али iio примању 
испуњења казну може тражити само ако је право на ово при- 
држао. Ако је уговорна казна установљена за случај неиспуњења, 
поврх казне се не може тражити накнада штете —  док ако је 
установљена за случај мањкавог испуњења, поред \тговорне казне 
може се тражити и накнада штете која прелази износ казне.

По параграфу 1336. АГЗ (III  новела): „Уговарајуће странке 
могу се нарочито погодити, да се у случају, ако се обећање не 
би никако или на одговарајући начин испунило или би се касно 
исп\шило, има уместо накнађења штете дати одређени новчани 
или неки други износ. Y недостатку посебног споразума дужник 
не задобива право, да се плаћањем износа накнаде ослободи од 
испуњења. Ако је уговорна казна била обећана за неодржање 
времена или места испуњења, може се она тралсити и поред 
испуњења.

Судија ће у свим случајевима по саслушању стручњака сма- 
њити износ накнаде, ако дужник искаже, да је она прекомерна”.

Неки теоретски аспекти разматрања позитивиог права

Закон о облигационим односима говори о уговорној казни 
у члановима 270—276. Међутим, на нову праксу нису само ове 
одредбе меродавне —  јер у смислу чл. 21. ст. 2. могу доћи до 
примене узансе —  ако је њихова примена изричито уговорена 
или ако из околности произлази да су странке хтеле њихову 
примену. Ово је значајно из разлога јер Опште узансе за промет 
робом^ регулишу ову материју прилично детаљно — чак у 13 
одредби (245—257) — a поред тога оне имају одређену традицију 
у нашем правном систему будући да су у употреби већ 25 година.

И без упуштања у детаљнију компарацију два текста, пада 
у очи да је Закон о облигационим односима углавном преузео 
решења из Узанса. Основне разлике су у томе да је са једне 
стране Закон посебно нагласио акцесорну природу уговорне каз- 
не (чл. 272. ст. 1), док са друге стране Узансе су у толико детаљ- 
није обухватиле овај институт што садрже правила за обрачу- 
навање уговорне казне (под 253. и 254).

Закон у начелу јединствено регулише све врсте уговора, 
тј. одредбе које се односе на уговоре примењују се и на уговоре 
у привреди, сем ако за њих није другачије одређено (чл. 25. 
Закона), међутим, разматрани институт има веће значе1ве у *

* Објављене у Сл. листу ФНРЈ, (Додатак), бр. 15/1954.
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правним односима привредних субјеката —  него осталих субје- 
ката у облигационим односима.

Y чл. 270. Закона (Општа правила) институт је дефипиран 
садржином, односно ту се наводе два вида уговорне казие. Пре 
цизније речено казна се уговара за случај остварења два разли- 
чита чињенична склопа (неиспуњехве и задоцње1ће у испуљељу). 
Она се састоји од одређеног новчаног износа или неке друге 
материјалне користи —  то значи може бити неко натурално 
давање. Дужник ће платити повериоцу становити новчани износ 
или ће прибавити неку другу материјалну корист ако;

а) не испуни своју обавезу или б) ако задоцни са њеним 
испуњењем. Наравна ствар конвенционална казна се примењује 
само ако су је странке уговориле. Постоји мишљење да исто- 
времено уговарање казне за случај неиспуњеља и за случај 
задоцњења није допустиво.^ Ово мишљење изгледа на први поглед 
темељи се на формулацији става 1. чл. 270; „ . . .  ако не испуни . . .  
или ако задоцни. . односно на ст. 2. чл. 270 (ако што друго 
не произлази из уговора, сматра се да је казна уговорена за 
случај да дужник задоцни са испуњењем).

Напред изложено мишљење допунио бих у толико да је 
могуће предвидети у једном уговору конвенционалну казну како 
за случај неиспуњења тако и за случај задоцњења, међутим, 
у зависности од тога по којој варијанти се крши обавеза, пове- 
рилац ће бити овлаштен да тражи казну или због неиспуњења 
или због закашњења. Наиме, уопште узев у интересу је повериоца 
да се уговор у целости испуни онако како је предвиђено, дакле, 
у потпуности и без закашњења. „Quod initio convenit hoc servare 
debemus."* Тиме не желимо рећи да је pacta sunt servanda апсо- 
лутно правило. Y нашем друштву легитимни интерес појединца 
је у складу са интенцијама правног и друштвеног уређен,а — 
па у толико више оправдано да уговорна казна испуни свој 
циљ као тзв. лично средство обезбеђења у обе варијанте кршења 
уговорне обавезе. Међутим, морамо обратити пажњу на разлике 
између појмова „неиспуњење’’ и „задоцњење са испуњеЈве.м’’. 
Y првом случају уговор се уопште не испуњава, a у другом 
случају имамо мањкаво, неблаговремено испуњење. Неиспу^вење 
је антитеза испуњења (са закашњењем) — na због тога је логинно 
да се не може кумулативно тражити конвенционална казна и за 
неиспуњење и за задоцњење. (Мањкавост се, наиме, не огледа 
у неиспуњењу и задоцњењу, него или у неиспуњењу или у 
задоцњењу. Иначе „квантитет” задоцњења може да прерасте у 
нов „квалитет”, ако је задоцњење коначно, то значи имамо 
пред собом неиспуњење). Према томе сматрам да је могуће пред- 
видети уговорну казну и за неиспуњење и за задоцње1ве —  алп 
није могуће кумулатпвно тражити казну и у једном и у другом 
случају него алтернативно. Ово мишљење, међутим, не изводи

' Визнер: Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, 
1978, кн>. II, стр. 1094.

‘ See. Ulpianus —  D. 50, 17, 23. „Треба да се држимо онога што је 
у почетку утаначено”.
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ce првенствено на основу граматичког тумачења текста ч,\. 270. 
Закона, него из упоредне анализе појмова „неиспуњење обавезе” 
и „закашњење са испуњењем обавезе”, доводећи их у међусобиу 
везу и на то надовезујући као акцесорну правну последицу —  
уговорну казну.

Иначе ст. 2. члана 270. Закона сам за себе не би могао дати 
одговор на питање да ли је дозвољено кумулативно тражити 
казну и за неиспуњење и за задоцњење. Премда наведена од- 
редба служи за тумачење нејасноће уговора у вези казне, она 
значи да ако из уговора не произилазм да је казна предвиБена 
за неиспуњење или за задоцњење (граматички могло би бити и 
кумулативно), онда се сматра да је казна уговорена за случај 
задоцњења дужника.

Већ по досадашњој судској пракси, односно по ¥занса.ма 
(246), конвенционална казна није могла бити уговорена за иов- 
чане обавезе. Оваква пракса је кодификована у ст. 3. члана 270. 
Закона. Наиме, за случај задоцњехва у испуњењу новчане оба- 
везе поверилац има на располагању једно правно средство које 
по функци ји има доста сличности са уговорном казном, a то је 
камата (члан 277— 279. и члан 399— 402. Закона). Ако би се исто- 
времено дозволила примена конвенционалне казне и камате код 
новчаних обавеза —  то би значило увођење анатоциз.ма —  што 
је изричито забрарвено (члан 279. ст. 1. и члан 400. ст. 1. Закона).

Закон предвиђа когентно да конвенционална казна мора 
бити уговорена у форми ггрописаној за главни уговор (члан 271 
ст. 2). Ово npoH3HiVa3H из акцесорне природе овог института. 
Дакле, не ради се о самосталном уговору —  где на при.мер код 
формалних уговора имамо форму ad solemnitatem и ad probatio- 
nem —  па да недостатак форме производи одређене правне 
реперкусије. Ипак —  с обзиром да конвенционална казна мора 
бити уговорена у форми прописаној за главни уговор —  дис.хар- 
.монија фор.ме главног и споредног уговора требало би да има 
ту правну последицу као да конвенционална казна није ни 
уговорена, да нема правног дејства. Међутим, треба истаћи да 
ово важи ако је за главни уговор прописана форма, тј. ако је 
главни уговор тзв. формални уговор. (Ово произилази из чл. 271. 
ст. 2. Закона). Наиме, не видим разлога за неваљаност конвен- 
ционалне казне у случају, ако је на прнмер главни уговор ус.мен 
(јер није прописана форма) — a конвенционална казна се уго- 
вара у писменој форми.

Потпуно је јасно да услед акцесорности споразум о уговор- 
ној казни дели правну судбину обавезе на чије обезбећење се 
односи (члан 272. ст. 1). Међутим, правило да споразум губи 
правно дејство ако је до неиспуњења или задоцњења дошло из 
узрока за који дужник не одговара (чл. 272. ст. 2), чини ми се. 
мање можемо везати за акцесорност односно мање бисмо могли 
сматрати изузетком од акцесорности, јер првенствено се ту ради 
о начелу одговорности за неизвршење обавезе. Наиме, ако дуж- 
ник одговара за неиспуњење или задоцњен>е, онда плаћа уговор- 
ну казну (наравно имамо на уму случај где је конвенционална
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казна уговорена) —  док у супротном случају не мора да плаћа 
или употребљавајући законски термин in concreto — „споразум 
губи правно дејство".

Права повериоца

Кад је казна уговорена за слунај нгиспуњења обавезе, пове- 
рилац може тражити шш  испуњење обавезе или уговорну казну 
(члан 273. ст. 1).

Ову одредбу треба схватити тако да поверилац има право 
избора и не може кумулативно гражити испуњење и уговорну 
казну. Правна ситуација личи на право избора повериоца у 
алтернативној облигацији — али у суштини не ради се о алтер- 
нативној облигацији. Наиме, поверилац неће изгубити право 
на уговорну казну, ако од дужника тражи испуњење главне 
облигације. Напротив поверилац све до фактичког пријема испу- 
њења има право да одустане од захтева за испуњење и да тражи 
конвенционалну казну. To значи да се у ствари ради о факулта- 
тивном потраживању (члан 411. Закона).

Међутим, ако се поверилац определи за конвенционалну 
казну, самим тим престаје његово право захтевати испуњење 
обавезе. Сматрам да оваквим изјашњењем поверилац одустаје 
од захтева за испуњеи>е, тј. он губи право захтевати испуЈвење 
обавезе (члан 273. ст. 2). Y ствари поверилац у овом случају 
трансформира свој захтев у накиаду штете. Једна од битних 
функција уговорне казне је накнада штете, али то опет не значи 
да казна увек подмирује целу mxeiy, па је поверилац овлаштен 
тражити разлику до потп\'не накнаде штете (члан 275. ст. 2).

Између уговорне казне и одустан1ше (члан 82) постоје зна- 
чајне разлике/ међутим, у члану 273. ст. 3. Закона имамо случај 
претапања конвенционгслне казне у одустаницу, али ова могућ- 
ност је предвиђена само ако је к£1зна уговорена за случај 
неиспуњења.

Ако је казна уговорена за случај да дужник задоцни са 
испуњењем, поверилац има кумулативно право да тражи и испу- 
њење и конвенционалну казну (члан 273. ст. 4).

Овлаштење суда

На први поглед изгледа постоји контрадикција између чл. 
274. и 275. Закона. Судска пракса ће имати деликатну дужност 
да правилно примени ове две одредбе, али не тако да их раз- 
матра неповезано, него да их третира као правила која се не 
искључују, него се допуњују. По чл. 274. Закона дужник може 
тражити смањење износа уговорне казне, a  по чл. 275. поверилац 
има право захтевати конвенционалну казну и кад њен износ 
премаша висину штете као и кад није претрпео никакву штету.

’ О томе видети ближе: Визнер, цитирано дело, стр. 1105.
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Дакле, права дужника и повериоца могу бити у супротности, 
међутим, суд је тај субјект који цени потребне елементе да ли 
је у конкретном случају казна несразмерно висока с обзиром 
на вредност и значај предмета обавезе и да ли има места сма- 
њењу казне или не. Суд ову оцену греба да врши анализом 
конкретне ситуације, a  кроз призму општих начела Закона о 
облигационим односима. Сматрам да из овог аспекта нема ин- 
копатибилности између чл. 274. и 275. Закона.

Правна природа

Правну природу конвенционалне казне даје збир више аспе- 
ката. Аспекти одређивања могу бити:

а) Главне карактеристике;
Уговорна казна је одређени новчани износ или друго матери- 

јално давање (корист). Она је акцесорне природе.

б) Област примене:
Она може бити уговорена само за неновнане обавезе.

в) Видови примене:
1. Конвенционална казна за случај неиспуњења обавезе и
2. За случај задоцњења са испуњењем.

г) Функција;
1. Обезбеђење уговора (казна) и
2. Накнада штете.

Тешко је одредити апстрактно која функција превладава, 
па је најисправније рећи да обе функције постоје паралелно, 
с тим да у конкретним случајевима може бити нагласак на јед- 
ној или другој функцији.

д) Сличности и разлике у односу на неке друге правне 
институте.

(На пример; одустаница, капара, пенал итд.).
Ово набрајање (од a до д) није таксативно, није искључиво, 

нити исцрпно, али може бити од интереса за  постављање пробле- 
ма у чију разраду на ово.м месту не бих се упустио.
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Б о г о љ у б  Л а з а р е в и ћ  
саветник Савезног суда

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ 
НАСТААИХ а е а а т н о ш н у  „ВЕЛИКИХ ПРОИЗВОБАЧА

ШТЕТА”

Последњих неколико година избио је као врло акутан про- 
блем „загађивање људске средине’’, и тај се феномен иагло 
појавио у  врло оштрој форми тако да се заснива на систематској 
и трајној мобилизацији оних друштвених потенцијала који на 
такву заштиту имају ма каквог ефекта. Између осталог, овај 
проблем је предмет правног интересовања са одређеног ашекта 
па су у том смислу теорија и пракса дале извесне поставке, 
али се показало да је правно уобличава1ве овог института врло 
сложен посао.

Пре свега, извори загађивања животне средине као вид 
„великих произвођача штета” бити врло различити како
по начину јавлааља, тако и по обиму и врстама штете. To почиње 
негде од разбацивања отпадака и испуштаља гасова а\томобила 
па до нуклеарног удеса, a у том дијалазону постоји маса сред- 
става која могу да производе штете великих размера. Међутим, 
свака се штета не може репарирати, па су настале дилеме какве 
критеријуме ваља пронаћи ради категорисања штета које се 
имају накнадити код оних код којнх се накнадом не може по- 
стићи сврха обештећења. Заједничка карактеристика свих ових 
врста штета је да проистичу услед употребе опасне ствари 
односно опасне делатности, па су стога. теорија и пракса склони 
да се у оваквим случајевима позову на иримену начела објек- 
тивне одговорности те да нема потребе издвајати их из већ 
постојећих основа одговорности. Међутим, штете проузроковане 
од стране „великих произвођача штета" имају извесна обележја 
која нису идентична са оним које постају дејством опасне 
ствари. Пре свега, код већине проузроковача таквих штета 
ради се о трајном проузроковању штета односно проузроковање 
штета је стални пратилац такве делатности. Поред тога, штета се 
обично догађа у обиму који је непредвидљив као и њено неогра-
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ничено деловање. Начин и обим настајања тих штета није исто- 
ветан са штетним дејствима насталих употребом опасне ствари. 
Y ствари, то је нешто квалитетно ново јер се у оваквим случаје- 
вима налазимо у области свеопштег непоправљивог уништавања 
где је сваки покушај отклањања штете често пута илузоран. 
Штета се проузрокује неодређеном броју лица и то у различи- 
том обиму, у разним периодима времена на различите начине 
(из истих штетних извора штете могу настати путем: ваздушног 
или механичког удара, топлотног дејства, испаравања, зрачења 
итд.) Односити се према таквим појавама са већ расположивим 
параметрима одговорности значи помирити се да проблем остане 
нерешен.

За наведене појаве штета типнчни су случајеви настајања 
„прекомерних” штета (обзиром да се један квантум штете узима 
као стандард), па се отуда и траже ближа објашњења основа 
оваквих врста штета. За решавање овпх гштања посебно су од 
значаја радови француског теоретичара који су тај институт 
подвргли под институт дејства шкодљивих материја у настанку 
штете.

Пошло се од теорије ризика. George Ripert истиче да постоји 
одговорност без кривице „засноване на обавези да се накнади 
штета вршењем извесног права које одступа од вршења права 
при нормалним условима људске активности,” тј. штетник на 
изузетан —  анормалан начин разара равнотежу суседских од- 
носа, јер „свака људска активност која се врши легитимно 
повлачи како штетне тако и корисне последице a онај ко извлачи 
корист мора трпети и ризик”.

Противници теорије ризика наводе да ова теорија није 
прихватљива јер повлачи одговорност за сваку штету мада се 
овде ради о прекомерној штети a односи се на .\ица која упо- 
требљавају опасне ствари, док је у овом случају проузроковач 
штете власник непокретности која се не сматра опасном ствари. 
Поред тога, штета настала дејством шкодљиве материје није 
неизвесна, већ је предвидљива као извесна и јавља се као после- 
дица вршења дозвољене радње —  делатности. По Henriot-y чим 
штетна активност почиње да се врши онда је вероватност љене 
реализације извесна —  те се не може истидати непредвидлзивост 
као што је случај код „опасне ствари” код којих „анормална 
активност не постоји”.

Значајне су теорије и других француских теоретичара. Међу 
њима је доминирајућа теорија „узнемиравања суседства” коју 
су прихватили теоретичари: Rene Savatier, Henri и Leon Mazeaud, 
a на њу ce позива и Josserand. По овој теорији штета једном 
земљишту као последица дејства шкодљиве материје настаје 
услед тога што власник непокретности злоупотребљава своје 
право својине тако што испушта шкодљиве магерије у ваздух, 
воду (земљшпте) загађује их и на тај начин проузрокује штету 
суеедима.

Међутим, Planiol— Ripert и Picard не прихватају ове разлоге 
и сматрају да је то погрешно јер се одговорност штетника
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дејством шкодлзивих материја не постаиља пошто штетник врши 
своја права, па стога и није дужан да штету накиади.

Недостатак теорије „суседског права” огледа се у гоме што 
је за штету од шкодљивих материја одговоран само власник 
непокретности. Међутим, штету дејсгвом шкодљивих магерија 
могу нанети и лица која не морају бити власници непокретности 
и то чак и објектима која нису у суседству, као што и штетницн 
могу бити разна физичка и правна лица која употребл>авају 
шкодљиве материје у разним ситуацијама и по најмање да 
мора да буду ,,власници у суседству”. Стога су протагоиисти 
ове теорије били принуђени да одговорност за штете у сусед- 
ским односима прошире и на друга лица односно и преко 
„граница суседства”, поготову ако се има у виду да је појам 
„суседства” превазиђен јер „однос суседства” више није „однос 
непокретности”. Поред тога, ограничен.е „суседског права” не 
значи ограничење права својине већ ограничење слободе иоједи- 
наца. Стога овакве појаве ваља одвојити од дејства опасне 
ствари и суседских односа и везати за специфичност систе.ма 
„анормалне штете”. Адекватно, то значи да појединац не може 
тражити одштету за сваки облик штете већ само за случај када 
имисија превазиђе нормални обим штете.

При свему томе ваља бити опрезан и правити разлнку из- 
међу одговорности овакве врсте и злоупотребе, јер штетник за 
штету насталу дејством великих произвођача штета — штетник 
одговара само ако је штета анормална док за штете насталих 
злоупотребом права, одговара се за целокупну штету. Посебно 
је важно и то да је злоупотреба права везана за питање права 
својине (суседа) док у случају када се ради о штети од стране 
великих произвођача штета, проузроковач не мора да буде влас- 
ник a ни оштећени не мора да буде сусед.

Неки теоретичари наводе да је излаз из овакве ситуације 
експропријација земљишта које трпи штету.

Међутим, решење овог питања не може се тражити у акту 
експропријације јер се на тај начин трајно не може решавати. 
Пре свега, „цена експропријације” није адекватна накнада јер 
је експропријација увек посебан вид обештећења, поготову када 
се има у виду да штету не трпе само суседна земљишта, већ и 
земљишта односно л>уди и ствари и на великој удаљености од 
епицентра догађаја.

Одредба чл. 154. ст. 2. Закона о облигационим односима 
предвиђа објективну одговорност за штету насталу услед дејства 
опасне ствари или опасне делатности. Међутим, одредба чл. 156. 
истог закона дозвољава могућност уклаи>ан>а опасности, те сход- 
но томе свако може тражити ук.лањање извора опасности од 
Kora прети знатнија штета односно да тражи уздржавање од 
делатности од које произилази узнемиравање или опасност штете 
ако се узнемиравање или штета не могу спречити одговарају- 
ћим мерама. Ипак, уклањање извора опасности неће се дозво- 
лити ако се ради о делатности која има општекорисни карактер 
за коју је добијена дозвола од стране надлежних органа. Y так- 
вом случају може се захтевати само накнада штете која пре-
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лази нормалне границе (ст. 3), мада се и у том случају може 
захтевати предузимање друштвено-оправданих мера за спреча- 
вање наступања штете или за н>ено сман>е}ве.

На заједничкој седници Савезног суда одржаној 25. 1 1979. 
године, поводом теме „Грађанско-правна одговорност за штету 
насталу загађивањем човечије средине" третиране су законске 
претпоставке у погледу одговорности за ову врсту штете. Међу- 
тим, неслагања су настала по питању тумачења појма „штета 
која прелази нормалне границе” („прекомерна штета”). Пошло се 
од става да је појам „прекомерна штета” одредљив принципом 
ad hoc, што практично значи, да је то ствар вештачења јер ако 
се изузме арбитрерност суда као сталне могућности за решење 
питања — све то, углавном, утврђивању појма прекомерне 
штете води примени несигурних и променљивих мерила предод- 
ређених бројним субјективним и објективним околностима. 
Ипак, да би се дошло до сигурнијих критеријума посебна радна 
група је предложила да се при одређивању појма „прекомерна 
штета” прихвате ставови да то може бити само штета која је 
имала за последицу:

а) смрт, оштећење здравља или смањење животне или радне 
способности,

б) знатније оштећење имовине или добара преко мере коју 
као уобичајену (нормалну) штету од такве делатности трпи око- 
лина када су прописане све предузете и друге неопходне савре- 
мене мере за заштиту човекове околине.

Међутим, ови критеријуми нису могли бити прихваћени. 
Наиме, у случају под а) вредновањем животних функција отва- 
рају се питања да ли се ради о сваком нарушењу здравља или 
само одређеног степена односно да ли је од значаја потпуна или 
делимична радна односно животна неспособност. Колико на дату 
ситуацију утиче постојеће стање здравља, узраст, допринос 
оштећеног или који други разлози. Ово поготову када се има 
у виду (а то могу бши чести случајеви! да се последице ве.\иких 
произвођача штета могу јавити са великим закашњењем a што 
утврђивање стварног оштећења чини врло сложеним. Посебно, 
не задовољава верзија под б) која се односи на случајеве матери- 
јалне штете и која само парафразира законска обележја те се 
таквом стилизацијом ништа ново и ближе у одрећивању овог 
појма није допринело. Y ствари, врло је тешко доћи до појма 
прекомерне штете у форми општег начела a предложени начин 
утврђивања вредности отвара широк пут различитог приступања 
јер постоје више методе при утврђивању појма „уобичајене” 
штете. Наи.че, узима се да се при утврђивању појма стандардне 
штете не би смело ићи преко важећнх критеријума одређеног 
места, времена и обичаја, што значи, за различите случајеве 
увек различите вредности. Стога се појављује да је овакав систем 
анахроничан те да треба ићи на мере објективног реалитета. 
Треба се равнати према последицама активности које се укупно 
испољавају као истоветне појаве. Међутим, како је за иницирање 
сваке од тих појава потребна анализа и раздвајање с обзиром на
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проблем накнаде a to  в о д и  потреби вештачења сваког коикретног 
случаја сходно специфичности услова под којима је одређена 
појава као последица настала. Одатле па до судске арбитрер- 
ности није далек пут што опет води вешгачењима која су обично 
релативна, непотпуна, често нестручна a налази се засинвају 
у одсуству физичко-одлучујућих фактора (који са самим дога- 
ђајем у питању пропадају), a што је код великих произвођача 
штете чест случај.

Са наведених разлога указује се да изложенн методи не 
пружају солидну основу за утврђивање енормних штета, јер 
поред наведеног такви су методи скупи, несигурни, сложени a 
при томе и неефикасни.

Сматрамо да при утврђивању оваквих врста штета треба 
прићи са сасвим другог гледишта и питања решити на јединстве- 
нији и сигурнији начин. Наиме, требало би прихватити категори- 
сање вредности штете у зависности од утврђених прописа и 
постојећих стандарда a не од неких периферних статичких и 
апстрактних околности. С тим у вези мипхљења смо да би се 
појам „прекомерна штета” могао уподобити већ познатим прав- 
ним институтима „знатна штета” односно „штета великих раз- 
мера” и сл., —  a који су појмови фиксирани одређеним нов- 
чаним изразом који је наравно условно променљив. С тог аспек- 
та да се утврдити и појам „прекол1ерна штета” који би у својој 
доњој граници био везан за одређени новчани ефекат. Посебно 
треба имати у виду да је категорија материјалне штете лако 
одредљива и не би требало никакве посебне процедуре за њено 
утврђивање. Насупрот томе стоји врло проблематична премиса 
спречавања штете „ . . .  када су проиисане и друге неопходне 
мере . . јер те су околности ирелевантне, пошто „прекомерна 
штета" може у сваком случају настати па било да су какве мере 
предузете или не, она је у свом дејству и карактеру увек иста. 
Одређивање квантума вредности не само да се не би противило 
закону већ би допринело да накнада у таквим случајевима буде 
реалнија. Y  крајњој линији за оштећеног је сасвим свеједно 
какве су врсте штете, тј. да ли се ради о квалификованом извору 
штете или не, пошто је важан стваран обим штете и ЈБСна 
накнада. Прецизирањем одређене вредности оштећени добија у 
сигурности, a стварна накнада зависиће од обима претрпљене 
штете, a при овоме околности под којима је појам прекомерие 
штете настао у целој овој ситуацији у основи не мења постав- 
љене размере нити има какве сметње што су баш такви појмови 
већ применљиви у кривичном праву иако у сасвим другу сврху.

Треба имати у виду да су страни правни системи већ одавно 
пошли сасвим другим путем при накнади штета проузрокованих 
од стране великих произвођача штета, a који су се у пракси 
показали ефикасним. Створени су, наиме, одређени системи од- 
говорности „каналисања одговорности” при чему се укупна одго- 
ворност своди на јединствени канал правне или економске одго- 
ворности. Y првом случају реч је о томе да је за све штете 
насталих дејством великих произвођача штета увек и искл>учиво
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одговорно одређено правно лице. Y ствари, то је систем уДРУ' 
живања, стварања посебиог пулса за искључиву одговорност и 
накнаду свих облика штета. Y другом случају ради се о систему 
накнаде која је обезбеђена јединственим фондом из кога се 
исплаћује таква штета. Предност оваквих система је у томе 
што су средства за накнаду увек обезбеђена и то у великим 
вредностима. Yjeднo тиме су истовремено решена и остала зна- 
чајна питања јер се из фонда не накнађује само прекомерна 
већ свака штета настала из извора „великих произвођача штета”, 
што је много ближе и корисније за оштећеног. Наиме, оштеће- 
ном се, што је сасвим правилно накнађује и „уобичајена” штета 
(обзиром да је појам „уобичајени” врло споран). €  друге стране 
оштећени није оптерећен обавезом доказивања коикретног npo- 
узроковања штете већ је довољно само да докаже да је предмет- 
на штета заиста настала дејством опасне делатности па би 
уследило право на накнаду.

Свакако да је за овакав систем одговорности потребан низ 
одређених предуслова које је тешко постићи али би анализа 
овакве ситуације могла упутити на решавању ових случајева 
по основу обавезног осигурања као принципијелној основи за 
накнаду. Сматрамо да би под једним таквим „кишобраном 
осигурања” биле сврстане све врсте штете које се јављају дело- 
вањем великих произвођача штета.

Такав принцип решавања имао би и других практичних 
последица, јер поред ефикасности саме накнаде био бн избегнут 
читав низ приговора који потичу из решења оних слорних 
случајева које је закон регулисао a што води читавом низу 
расправа и неизвесности. Спорадично додајемо да би остало по 
страни врло спорно питање опшге корисности својства једне 
опасне делатности. Наиме, таква би се дилема могла поставити 
у капиталистичком друштву где је нужно разграничење приватне 
делатности и прецизирања општекорисности потреба и могућ- 
ности друштва. Међутим, у социјалистичком друштву таквих 
дилема у начелу не би могло бити бар не до интереса за законски 
посебним третманом Ово стога и;то су у социјалнстичком дру- 
штву производне снаге општедруштвеног карактера и као такв ,’ 
представљају животне основе самога друштва тј. друштва у коме 
произвођач поред учешћа у производп>и учествује и у стицању 
и расподели средстава као и сношењу пословног и другог ри- 
зика, тј. свега онога што производ у свим својим видовима носи. 
Према томе, све што је засновано на принципу друштвено-полн- 
тичких снага, као такво је проверено и носи карактер опште- 
корисног. YocTaAOM, иза сваке такве делатности (ма каква она 
била) стоји дозвола одређеног органа. Само изван тога је икди- 
видуалистички сектор који се по општим концепцијама на одре- 
ђен начин и у одређеном обиму укључује у производна под- 
ручја али ту се не ради ни о каквим капацитетима чија би 
делатност могла да се уврсти у велике произвођаче штета од- 
носно великих загађивача животне средиР1е.
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Свакако да би приговор могао стајати, да ли треба само 
прекомерне штете накнађиватн. Ово стога што још увек важи 
основно правило да се свака штета нанета штетнику има иакна- 
дити. Уопште узевши поставља се гштање по ком основу је 
одређен субјект дужан да стално трпи штету само зато што је 
она „општекорисна” и „нормална”. Принцип „општекорисности” 
није онај штапић који је у стању да све објасни и покрије. 
Y ствари, „ошптекорисност” је такав појам који садржи више 
компоненти. Y првом реду свака делатност има свој непосредни 
цил>, тј. производњу добара или енергије, a све то се одражава 
као одређена корист за саму производну јединицу и за радне 
л>уде, посредно, и у другом плану корисност се јавља на опште- 
друштвеном плану поготову када се има у внду да све то пролази 
кроз одређени вид комерцијализације. Према томе, долазимо до 
почетка поставке „чија корист онога и ризик” те је свака таква 
организација морала унапред бити спремна да покрије ризик 
који својом делатношћу ствара.

Ови и још други приговори свакако би се дали избећи 
решавањем овог проблема на нов, ефикаснији начин a у првом 
реду избегавањем стереотипног облика објективне одговорности 
како је то у овом случају предви13ено.

Изнета гледишта нису ствар једног готовог решења већ 
покушај за даља размишл>ања о овом проблему који вал>а ком- 
плексније сагледати a што нам, разум,у.иво, околности не дозво- 
љавају.
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П Р И К А З

Ар Карло Ковач: ПРОГРЕС И ПРАВО, издање: Савремена адми- 
нистрација, Београд, 1978, стр. 127

Аутор ове књиге се прихватио да обради тему изванредно 
интересантну како са друштвеног, тако и са правног аспекта. 
Технички, економски и демографски развој утиче на све дру- 
штвене домене, па и на право. Како се правна пракса односи 
према њима? Како правна наука одговара на питања која 
постављају оне радикалне промене до којих је дошло у наше 
доба?

Писца интересују у првом реду оне чињенице, оне промене 
које се огледају у брзом порасту становништва, у све јачем 
загађивању човекове околине, у примени најразноврснијих 
хемијских средстава, у практичној примени компјутера и кибер- 
негаке, као и у  домену медицинске знаности. Упознајемо се 
са брижљиво саопштеним подацима, који су темељно сакуп- 
љени са  ваљано одабраних подручја. He ради се само о обичном 
набрајању чињеница и о њиховом нагомилавању, него о начину 
саопштавања које нагони на размишљање и на акцију.

Део те акције би можда могло да обави и право. На који 
начин? Аутор као да је овде мало застао. He налазимо одговора 
на многа акутна тштања која би управо спадала у домен права. 
Почев од правносоциолошких момената: како утиче друштвени, 
економски и културни прогрес на институције права, и обратно: 
како, у којим доменима и у којој мери може право (са располо- 
живим средствима учхрављања) да утиче на хуманизацију дру- 
штвеног, економског и техничког прогреса? —  Које су то правне 
институције и правно регулативне методе путем којих би се дело- 
творније него што је то до сада био случај, могле смањити 
дехуманизирајуће последице техничког прогреса?

Иако у књизи не добијамо јединствени и доследни одговор 
на иитање постављено у наслову, о односу и о утицају прогреса 
на право и обрнуто, о позитивном регулативном усмеравању 
развоја др’̂ чптва, у оквиру појединих тема књиге, то се питање 
налази на одговарајући начин у  средишту ауторове пажње, 
нарочито у погледу могуће функције грађанског права. Овамо 
спада један могући, нужни, прил1енљиви и будући услов за- 
штите човекове околине, забрана загађгаања човекове животне
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средине, као и накнада проузроковане штете. Аутор ипак не 
износи у потпуности већ на овом пол>у позната теоретска и 
законска достигнућа (на пример пројект Tunc).

Сматрамо да су највреднији они делови монографије који 
расправљају о појединим дилемама права личности детермпни- 
саних прогресом науке: морална и правна питања у вези са 
пресађивањем органа (престапак личности, питања настала у 
вези промењених схватања о утврђивању момента настале смрти, 
забрана трговине деловима људског тела, идентитет и интегритет 
личности); бројне варијанте питања у вези вештачког оплођа- 
вања и дејство тога на заштиту личности (очинство детета, 
природни —  стварни —  отац, те правно признати отац —  супруг, 
његов однос према детету, итд.)

Аутор се можда могао и детаљније бавити са правним 
аспектима утицаја техничког прогреса на личност. Ово тим пре, 
што јбЈуправо Y овом домену готово изостало правно регули- 
сање, иако су се управо овде нагомилали у великој мери бројни 
проблеми, a што констатује и аутор. Поставља се питаЈве: може 
ли уошите право да одговори и регулише сва егзистенцијална 
питања подручја којим иначе превасходно доминира личност? 
Поставља се „оправданост” регулисања рађања, као и много 
дискутована морална пројекција еутаназије.

Личност је, услед техничког прогреса, a нарочито даљим 
развојем комуникационих медија, те све сложенијом еволуци- 
јом друштвених односа, изложена опасностима да ће бити обело- 
дањени њени најинтимнији и тајни односи, тзв. лична сфера. 
Да ли је правно регулисање кадро да пружи ефикасну заштиту 
у циљу осигурања интимитета и интегритета личности? Читалац 
ће пре свега бити обавештен о овом веома значајном питању.

Технички прогрес и примена апарата у домаћинству су по- 
спешили еманципацију жене, често пута много ефикасније но 
што је то учинило правно регулиса1ве — констатује аутор. 
Но, треба приметити да је ово само део истине, јер ову еманци- 
пацију не можемо ставити ван друштвених оквира. Једно 
„технолошко” уопштавање би сувише редуцирало сложене ком- 
поненте тог важног домена, што сигурно и није била намера 
аутора.

Природно је да санкције грађанског права, с обзиром да се 
могу применити само у имовинском погледу, не пружају до- 
вољну гаранцију за хуманизацију техничког и економског про- 
греса.

Аутор скреће пажњу и на принудну улогу и на санкције 
управног и кривичног права као и на правила међународног 
права.

Саобраћај моторним возилима данас и те како ставља на 
пробу правну науку и законодавство почев од кривичноправног 
и административноправног домена, па до правила која регу^шшу 
заштиту лица и имовине.

Објективна одговорност, независна од сваке кривице, при- 
мењује се у све већој мери, како се човекова активност простире
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на употребу погона и машина који представљају повећану опас- 
ност за околину. Могли би да приметимо, да је то no нашем 
мишљењу неосновано и непотребно, јер умањује одговорност 
на основу кривице. Ако, с једне стране, осамостаљујемо ризик 
за штету и њену накнаду од кривице, и тиме с друге стране, 
то постепено преносимо са штетника на власника опасног по- 
гона, или на треће лице на осигурача, не смањујемо ли тиме 
неосновано нужну пажњу л>уди? У последње време у домаћим 
правним написима се често наглашава, дозвољавамо себи да 
приметимо: пренаглашава неопходна нужност тзв. социјализа- 
ције објективне одговорности, која подразумева потпуно елими- 
нисање кривице чак и у области регресног права исплатиоца 
штете. To је потпуни пренос ризика са штетника на треће 
правно лице које треба да сноси штету. Y француском праву 
заступа ову тенденцију Andre Tunc већ од 19^ . године. Питамо 
се, изостављањем одговорности на основу кривице, односно ње- 
ним све јачим занемаривањем, не дајемо ли повода аљкавом и 
небрижљивом понашању приликом управл>ања опасним погоном 
као што је нпр. моторно возило —  опасно како no живот, тако 
и no имовину? Само се no себи разуме, да се социјализацијом 
обавезе накнаде штете олакшава тешка ситуација оштећеног 
да дође до свог права —  пошто му је олакшан пут да докаже 
своје право.

Да ли ће тенденција социјализације сношења обавезе да се 
накнади штета у будуће у целости искључити кривицу? Подроб- 
није разматрање овог питања као функција општег техничког, 
економског и правног прогреса —  могло би да представља инте- 
ресантан моменат. Сматрамо да би то заслужило да нађе места 
у монографији.

Тема је многострука. Изванредно је тешко да се сви ови 
моменти обухвате сажето и кратко у једној монографији и да 
се то истражи са одговарајућом дубином. Поменуте групе пита- 
ња и саме за себе заслужују самосталне монографије. Сврха 
аутора, међутим, није да деталЈНО размотри поједине делове, 
него му је циљ да пружи свеобухватну слику. Он успешно и 
разумљиво осветљава најбитније економске, техничке и научне 
резултате, последице прогреса наших дана. Аутор указује на 
чињенице које нагоне на размишљаЈве, подстичу друштвени и 
организациони механизам да реагује динамичније. Примедбе у 
погледу конструкЈдије књиге, примењених метода, као и на noje- 
дина понављања материје не умањују вредност монографије, 
ако имамо у виду хуманистичку ангажованост аутора и његово 
поверење према функцијама права.

Књига може да буде занимљива лектира и правнику и еко- 
номисти, као и свима онима који би желели да стекну преглед 
о карактеристичним променама наших дана.

Штгшпање књиге је омогућила Самоуправна интересна зајед- 
ница за научни рад Војводине.

Мр Јожеф Салма
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П Р А В Н А  П Р А К С А

ГРАБАНСКО ПРАВО

Право на камату V висини 73%  
за унапред уо^вћена готовинска 
средства за куповину аутомобила 
припада купцу само ако је органи- 
зација VAPV^BHor рада која се ба- 
ви продајом у<̂ АОвл>авала продају 
унапред извршеном уплатом купо- 
продајне цене.

уплатио унапЈзед извесна средства 
да би се тиме о^збедио да ће има- 
ти првенство при склапању купо- 
прнздајног уговора онда када туже- 
на организација добије вшила и 
буде у могућности да их испоручу- 
је купцима.

V образложењу побијане пресуде 
првостепени суд је испр>авно цити- 
рао одредбу чл. 16. Закона о осно- 
вама пословања организација удру- 
женог рада у области гфомета р>обе 
и услута у пркЈмету р>обе и услуга 
система мера којима се спр>ечава на- 
рушавање јединства југословенског 
тржишта у тој области. Наиме, то.м 
одр>едбом је  р>егулисано да органи- 
зацнја удруженог рада чини дело 
спекулације у промету робе, ако 
при вршењу промета робе искориш- 
ћава стање на тржишту несташице 
одређене робе и друго ради стица- 
н»а неосноване имовинске користи 
итд. и то нар^очито ако продају јк)- 
бе условљава уплатом напред одр>е- 
ђеног износа новчаних средстава, a 
no испоруци робе при коначном 
обрачуну не призна камату на уп- 
лаћени износ у суми од 7,5% ■ Из 
напред изнетог несумњиво произи- 
лази да организација удруженог ра- 
да треба да је  условљавала склапа- 
ње купопродајног уговора тиме да 
купац унапред уплати одређен из- 
нос новчаних средстава, па ако је 
такав услов поставила да је дужна 
да на средства плати приликом ко- 
начног обрачуна 73%  камате што 
хтредставља уобичајену камату на 
штедне улоге код банака по виђе- 
њу. Y  конкретном случају првосте- 
пени суд није расправио ■напред из- 
нету битну чињеницу тј. да ли је 
тужена страна условљавала склапа- 
ње уговора плаћање.м унапред од- 
ређених новчаних износа од стране 
тужиоца или је пак, тужилац сам

(Виши суд у Новом Саду, бр. Гж. 
556/79).

Право на накнаду за туђу помођ 
и негу постоји и када нема ствар- 
них издатака.

Неосновано се у  жалби наводи да 
у одсуству стварних (ефективних) 
издатака тужиље не остварује ус- 
лов за стицање права на наплатл' 
за туђу негу и помоћ, ренту од 
стране туженог (с обзиро.м на ње- 
гову одговорност за 75% чија је 
последица 100% инвалидност тужи- 
yV>e). Битна је чињеница да је ту- 
жил>а потпуно непокр>етна, парали- 
cana, да се креће у колицима, пре- 
ма томе неспособна за било какву 
активност да живи у браку без де- 
це и да се њен муж стара о  н>ој 
из чета ПЈХ>изилази правилан закљу- 
чак првостепеног суда, да је тужи- 
.\>и потребна туђа нега и по.моћ. 
Правилно је и становиште првосте- 
пеног суда у погледу права на нак- 
паду изражену у  новцу, у конкрет- 
но.м случају у односу на тужитеља, 
ту негу и помоћ пружа члан дома- 
ћинства повређеног, те га усваја и 
овај суд. Наиме, бр>ачни друт није 
дужан да повећава свој рад или гу- 
би зараду када пружа нужну негу̂  
и помоћ друто.м брачном другу, да 
би тиме лшпио о ^ в езе  за наведе- 
ни вид накнаде оштећеном овога, 
V конкрхетно.м случају туженог, чи- 
јом кривицом је дсиило до таквог 
оштећења онога лига —  у  овом слу-
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4ajY тужиље чиЈе је непокретно 
стање доњих екстремитета услови- 
ло пружање помоћи и негу другог 
.шца. Због тога тужил>а има право 
на накнаду тр>аженог вида штете и 
у случају где нема стварне новчане 
издатке за туђу негу и пх>моћ.

(Виши суд у Новом Саду, бр. Гж. 
803/79).

Чл. 14. ЗОСО — Прекид поступка.

Побијаним 1>ешењем Општински 
суд у Новом Саду се огласио не- 
надлежним те је тужбу одбацио. 
Тужилац каводи у тужби, да су 
тужени власници трособног стана у 
Ул. С. М. бр. 19/III, a да истовре- 
мено користе стан у друштвеној 
својини у  Н. Саду у Ул. С. М. бр. 
17a. Према чл. 14. ст. 1. Закона о 
стамбеним односима, ако носилац 
станарског права има у својини 
стан на коме не постоји станарско 
право у месту у којем користи стан 
и ако стан одговара његовим потре- 
бама и потребама његовог породи- 
чног домаћинства, губи станарско 
право на стан који користи. Скуп- 
гатина Општине прописује мерила 
о томе шта се сматра станом који 
одговара потребама носиоца станар- 
ског права и чланова његовог поро- 
дичног домаћинства. Пре.ма томе, 
горња питања спадају у искључиву 
надлежност стамбеног органа, a ко- 
ја су гфетходна питања из чл. 12. 
ЗПП-а. Стога је првостепени суд 
требао да прекине поступак сходно 
одредби из чл. 213. ст. 1. тач. 1. 
ЗПП-а, и настави предметни посту- 
пак по захтеву тужилаца ради исе- 
,'к>ења и предаје поседа тек након 
што стамбени орган Скупштине оп- 
штине правоснажно одлучи прет- 
ходно питање, наоавно зависно од 
резултата који буде постигнут у 
спо.менутом поступку.

(Виши суд у  Ново.м Саду, бр. Гж. 
1128/79)

Онемогућавање странке да рас- 
правља пред судом —  битна повре- 
да поступка.

Основана жалба упућује на бит- 
ну повреду одредаба парничног по- 
ступка, јер је првостепени суд не-

законити.м поступањем онемогућио 
тужену страику да расправља npveA 
судом што представља битну по- 
вр>еду одр>едаба парничног поступка 
из чл. 354. ст. 2. тач. 7. Закона о 
парнично.м поступку. Наиме, из спи- 
са је ВИ ДЛ.И ВО да је тужени својим 
поднеском од 20. II 1979. године, за- 
хтевао од првостепеног суда да за- 
казано роч1плте за дан 27. II  1979. 
године, у 9 часова, одложи за некв 
други дан с обзируом да је заступ- 
ник туженог заузет застушање.м код 
Врховног суда Босне и Херцеговине 
у Сарајеву. Првостепени суд по на- 
пред наведеном захтеву тужене 
странке није донео никакво решење 
нити да захтев усваја нити да га 
одбија већ је заказано за да« 27. II 
1979. г. одржао. На овом рочишту 
тужени је изјавио да не жели да 
се упусти у расправљање без при- 
суства свога пуномоћника. Међутим, 
првостепени суд је и преко ове из- 
јаве туженог прешао и рочшпте 
одржао на ко.ме је донео побијану 
пресуду.

(Вииш суд V  Новом Саду, Гж. 
1141/79)

Право на накнаду стварних тро- 
шкова за обављање послова по на- 
логу припада без обзира што посао 
није успепшо обављен.

По мишљењу овог суда, пошто 
је првостепени суд нecvмњивo утвр- 
дио да се износ од 2.500.—  динара 
односи на трошкове преноћишта и 
исхране туженог за време боравка 
у 3. П. П., по налогу тужиоца да 
тужени тај износ није дужан да 
врати тужиоцу без обзира што п о  
сао није успешно обавио. Ово стога 
што је пјрвостепени суд утврдио као 
чињеницу да тужилац није поста- 
вио посебан захтев да му тужени 
врати и износ који се односи на 
трошкове гфеноћишта и исхране у- 
колико не обави поверени посао. 
Према томе по мишљењу овог суда 
логично је да ти трошкови исхране 
и преноћишта припадају туженом 
без обзира на то што посао није 
успешно обавио јер је по налогу 
тужиоца путовао у 3. П. Н. Што се 
пак тиче износа од 1.500.— динара 
за који је првостепени суд несу.м- 
њиво утврдио да се односи на уго- 
ворену накнаду која би туженом
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припала за ооављање послова за 
рачун тужиоца у 3. П. Н., по ми- 
шљењу овог суда ова накнада ту- 
женом не би припала јер тужени 
није обавио повер>ене послове од 
стране тужиоца и то без икакве 
кривице тужиоца. Наиме, по ми- 
шљењу овог суда накнада припада 
по својој приЈХШ! онда ако је по- 
сао због којег је награда утоворена 
успешно обавл»ен. Ако посао није 
обављен и то без кривице друге 
уговарајуће странке у конкр>етном 
случају т\'жиоца, нгирада онда м о  
же припасти. Како је тужени из- 
нос од 1.500.—  динара, од тужиоца 
примио, a посао није обавио, прво- 
степени суд је правилно побијаном 
пресудом обавезао туженог да тај 
износ од 1.500.— динара, заједно са 
6%  камате исплати тужиоцу. Што 
се тиче одлуке о парничним тро- 
шковима побијана одлука не са- 
држи никакве разлоге у  погледу 
висине досуђених парничних трош- 
кова па то представ^\>а битну п о  
В1>еду одредаба парничног поступка 
из чл. 354. ст. 2. тач. 13. Закона о
парничном поступку.

(Виши суд у Н. Саду, Гж. 1229/79)

Сувласници који нису дали са- 
гласност за адаптацију имају у ван- 
парничном поступку ради доноше- 
1Ба решења које замењује саглас- 
ност сувласника, статус јединстве- 
них супарничара и сви морају бити 
обухваћени у  предлогу.

Побијани.м решењем првостепени 
суд је заменио сагласност против- 
ника пр>едлагача са адаптаци10м ку- 
патила, кухиње и реконструкцију 
међуспратне KOHcrpvKipiie v стану 
предлагача у Н. С., Ул. Б. К. бр. 13, 
па је обавезао противнике да накна- 
де тркзшкове поступка у  висини од 
2.115.— динара. Благовре.мено.м жал- 
бом гфотивници предлагача побија- 
iv првостепено решење. због битних 
повреда одредаба ЗПП-а, и погре- 
шне примене матери1’алног права, 
па предлажу да се тгреиначи или 
укине. Сматрају да предлог није 
потпун, јер ни1е обухватио једног 
од етажних власника В. Б., и thtv- 
лара др\дптвене својине на делови- 
ма стамбене зграде кош нису изу- 
зети од национализаци1е, дакле, ни- 
су  у етажном власништву. Надаље,

налазе и да захтев пркздлога иије 
у складу са одредбама Зс1коиа о 
својини на деловима зграда, зати.м 
понављају да је зид који делн њи- 
хову спаваћу собу и купатило пред- 
.vara4a недовољне дебљиие и без 
потребне хидрч) и звучне изо.лације, 
услед чега сматрају да се тај при- 
roBop мора решити у овом поступ- 
ку, a не пред Управним органи.ма, 
како то сматра првостепени суд. 
Коначно, побијају и одлуку о тр о  
шковима поступка, a  то з&>г тога 
што су предлагачи већ извели све 
радове, не питајући их за одобре- 
ње. Жалба је основана. Није спор- 
но да је зграда у  Н. С., Ул. Б. К. 
бр. 13, у друштвеној својини, да 
су сви станови изузети од надио- 
нализације, да су предлагачи су- 
в.\асиици стана бр. 13 на I спрату, 
a пркзтивници сувласници суседног 
стана бр. 4, да противници нису 
дали сагласност за адагггацију дела 
стана предлагача, да ie захтев за 
издавање локације одбачен због не- 
достатака њихове сагласности и да 
le 1едан од етажних сувласника и 
В. Б. Спорно је, из.међу остг1ЛОг, да 
је В. Б. дао сагласност за адапта- 
цију дела стана предлагача. На тх> 
чишту одржаном дана 6. IV 1978. 
године, a поводом навода против- 
ника из одговора на предлог, пред- 
лагачи су истакли да В. нису обу- 
хватили својим предлогом због тога 
што је исти изјавио да ће накнад- 
но дати сагласност. Према томе, 
признали су да тада нису поседо- 
вали његову сагласност. У току да- 
љег поступка, сагласност В. више 
није помињана, нити је била пред- 
мет оцене првостепеног суда, услед 
чега је оста.ло отворено питање да 
.\и је В. дао сагласност за адапта- 
1Ш1у. Ово питање је од битног ути- 
цаја на одлуку о  ггоедлогу. Наиме, 
чл. 20 Закона о својини на делови- 
ма зграда (пречтићен текст објав- 
љен у  С. Л. СФРЈ бр. 10/65), тгоед- 
виђено је да сопственик посебног 
дела зтраде може говршити одре- 
ђене преп1>авке свог посебног дела, 
у складу са грабевинским прогшси- 
.ма. Напред је наведено да грађе- 
вински прописи захтевају пр>етход- 
ну сагласност свих етажних власни- 
ка, без које се не може издати ло- 
кација. Надаље, наведено је и да 
је захтев за локацију одбачен упра- 
Бо због тога што предлагачи нису 
исходовали сагласност свих етажних 
власника и да је остало отворено
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питање да ли је В. Б., као један 
од етажних власника, дао своју са- 
1'лаоност. Пошто се предлогом мо- 
рају обухватити сви они етажни 
власници који, ван суда, нису дали 
своју сагласност за адаптацију, који 
у поступку имају положај једин- 
ствених супарничара, следи да је 
доведено у сумњу да је преддог 
иотпун и да ли су пред;\агачи пр>о- 
пустили да истим обухвате В. Б. 
Стога је жалба уважена и побија- 
но решење укинуто. Y  новом по- 
ступку првостепени суд ће распра- 
вити и утврдити н а г ^ д  наведено 
спорно питање, па ће упутити пред- 
лагаче да пр>едлогом обухвате и В. 
Б., уколико он, у међувремену, није 
дао своју сагласност за адаптацију, 
чему се В. не би могао основано 
противити будући да има положај 
јединственог супарничара. Надаље, 
првостепени суд ће ценити да није 
потребно да се предлогом обухвати 
и Општина Н. С., као власник оног 
деда стамбене зграде који није у  
етажној својини, будући да ће 
Општина дати своју сагласност у  
поступку издавања локације и гра- 
ђевинске дозволе.

тражи разлику због ман>ег личног 
дохотка. Ову накнаду може оства- 
ривати од заједнице пензијског и 
шшалидског осигурања.

Уколико се утврди да је тужитеЛ) 
после повреде на послу код туже- 
Hor разврстан као инвалид рада III 
категорије инвалидности са  призна- 
њем права на запослење са  пуним 
радним временом на контроли го- 
тових производа уз право на одго  
варајуће накгшде, као што је на- 
ведено у решењу заједнице здрав- 
ственог осигурања радника Н. С., 
бр. 06/7-36%6 од 25. X  1973. године, 
онда тужени не би био у обавези 
да тужитељу накнади тражену раз- 
лику, односно нсп.\ати накнаду због 
мањег личног дохотка на другом 
послу, већ би по одЈЖдбама Закона 
о пензијском и инвалидском осигу- 
рању (Сл. л. САПВ бр. 26/72) и ста- 
туту Самоуправне интересне зајед- 
нице пензијског и инвалидског оси- 
гурања радника В. (Сл. л. САПВ бр. 
13/76) у смислу чл. W и 91. тужител. 
■\iorao остварити тражену накнаду.

(Пресуда Окр. суда у Н. Саду, 
Гж. 1751/77)

Разлика утврђивања процента те- 
лесног оштећења код остваривања 
права из уговора и код остварива- 
vb3L потраживања из настале штете.

Основано жалба нстиче да је  
трајно телесно оштећење морадо да 
се \тврди, ПЈ>е.ма таблици која је  
саставни део уговора, a не по сл о  
бодној оцени суда. Ово зато, јер 
правни услов тужиочевог потражи- 
вања у овој парници је утовор о  
осигурању чије се испуњење тра- 
жи. Дочим, у предмету истог суда 
бр. П. 5484/76 вештачење није из- 
вршено на основу табеле, као са- 
ставног дела уговора о осигурању, 
јер је у тој парници правни основ 
тужиочевог потраживања био на- 
стала штета.

(Внши суд у Н. Саду, Гж. 2438/78)

Инвалиду рада III категорије са  
признањем права на запослење са  
пуним радним временом не припа- 
да право да од туженог (штетника)

Отказ утовора о коришћењу ста- 
на ¥ смислу чл. 52. ст. 1. ЗОСО мо- 
же се дати једино ако су и носи- 
лац станарског права и чланови ње- 
говог породичног домаћинства при- 
стали да користе стан непрекидно 
дуже од једне године.

Чл. 52. ст. 1. Покрајинског закона 
о стамбеним односима предвиђено 
је да се отказ уговор« о коришће- 
н.у стана може дати носио1Г\' ста- 
нарског права кад он и чланови 
његовог породичног домаћинства ко- 
јн са њим станују престану да ко- 
ристе стан непрекидно дуже од 
једне године. Према томе, отказ се 
може дати једино ако су стан пре- 
стали да користе и носилац станар- 
C K o r  права и ч.\анови његовог по  
ркЈДичног до.маћинства, што у кон- 
кретно.м случају није ис1дтвено.

(Виши суд у Н. Саду Гж. 1243/79)
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Битни састојци уговора, када је 
предвиђена обавезна писмена фор- 
ма, не могу се доказивати сведоци- 
ма нити другим доказима.

По мшпљењу овог суда битни са- 
стојци купопродајног уговора, тј. 
предмет купопродаје и куповне це- 
не, ако је  прописана обавезна пис- 
мена форма купопродајног уговора, 
не могу се доказивати мимо писме- 
иог купопродајног уговора сведоци- 
ма или другим доказним средстви- 
ма. Аругим речима по мишљењу 
овог суда ако у обавезном писме- 
ном купопродајном уговору није 
тачно наведен предмет купопркздаје, 
не може се утврђивати да су стран- 
ке усмено мимо овог писменог уго-

вора утврдиле и одредиле предмет 
купопродаје.

(Виши суд у Н. Саду.Гж. 1255/79)

Слободна оцена материјалне ште- 
те чл. 223. ЗПП.

Из вештачења инжењера Б. Г. 
произилазило би, да би Љло по- 
тр>ебно учинити несразмерно велике 
трошкове да би се тачно утврдила 
количина тако и квалитет стајског 
ђубрива, па су  из тога испуњени 
услови да се ово утврђује по сло- 
бодној оцени, применом наведене 
одредбе ЗПП-а.

(Виши суд у Н. Саду, Гж. 680/79)

Праксу приредио 
Светозар Дс^росавл>ев
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седш1ци Управног одбора, одржаној 8. јуна 1979. године, донета 
су следећа решења:

1) Узет је  на знање извештај председника и секретара Упр>авног 
одбора о раду између две седнице и извештај благајника Управног од- 
бора о стању финансијских ср>едстава на дан 8. VI 1979. године.

2) Програ.мом рада Скупштине САП Војводине за период од 1. јануа- 
р а . до 31. децембра 1979. године предвиђено је разматр>ан>е актуелних 
пробле.ма у адвокатури и другим службама за пружање правне помоћи. 
За израду материјала задужен је Покрајински секретаријат за гфавосуђе 
и општу управу. Формирана је радна група у којој ће учествовати пред- 
ставници свих заинтересованих органа и организација.

Управни одбор у ову радну групу Покрајинском секр>етаријату за 
правосуђе и општу управу предложио је  друта Јекић Боривоја, адвоката 
из Новог Сада, председника Адвокатске коморе Војводине.

3) Програмом Скупштине САП Војводине за период 1. I 1979. до 31. 
X II  1979. године предвиђено је да се разматра стање и проблеми рада 
са.мо\т1равних судова, њихова организованост и могућност далрег развоја. 
При Покрајинском секретаријату за правосуВе и оппггу управу формира 
се радна група ради сачињења анализе. Управни одбор у  ову радну групу 
предложио је  друга Савић Саву, адвоката из Новог Сада.

4) Правни факултет у  Новом Саду септембра и октобра месеца ове 
године пригодним манифестацијама радног карактера обележиће дваде- 
сетогодишњицу оснивања и рада Факултега. Формиран је  Иницијативни 
одбор са задатком да сачнни п.\ан гфославе и обави нвопходне припреме, 
a  потом прерасте у одбор за прославу.

Управни одбор у Иницијативни одбор за тфославу двадесетогоди- 
шњице Правног факултета предложио је  Јекиб Боривоја, адвоката у Но- 
во.м Саду, председника Адвокатске ко.море.

5) Управни одбор донео је на основу члана 5. Правилника о  уста- 
новљењу и додели Пове.\за и Плакета са  захвалницом од 19. X  1974. го  
дине, одлуку и доделио:
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Плакету са захвалницом за самопрегорни и савесни Аугогодишњи 
рад Y пружању правне помоћи и за ваиЈЈедне заслуге за унапређење 
адвокатуре

1) Араницки др Федору, адвокату у пензији из Сремске Митровице
2) Жива Славку, адвокату у пензији из Зрењанина

Управни одбор посмртно је  дрделио Плакету са захвалницом

I) Царић Олги, адвокату из Новог Сада

Управни одбор донео је одлуку и доделио Повељу као знак призна- 
ња за савесни дугогодишњи рад у вршењу адвокатуре адвокатима у 
пензији;

1) Венеринац Браниславу, адвокату у пензији из Апатина
2) Бикић Браниславу, адвокату у пензији из Бачког Петровца
3) Иличић Обраду, адвокату у пензији из Новог Сада
4) Вуков Бури, адвокату у пензији ш  Суботице
5) Бошковић Стевану, адвокату у пензији из Новог Сада
6) Поп-Митић CuHuuiu, адвокату у пензији из Старе Пазове
7) Николић Влајку, адвокату у пензији из Сенте
8) Лакићевић Милији, адвокату у пензији из Новог Сада
9) Блажић Мирку, адвокату у пензији из Суботице

10) Вишацки Миленку, адвокату у пензији из Вршца
II) Кркљуш Ивану, адвокату у пензији из Новог Сада
12) Бешлић др Аимитрију, адвокату у пензији из Сенте
13) Нинчић др Милошу, адвокату у пензији из Сенте
14) Сеч др Калману, адвокату у пензији из Аде.

Управни одбор посмртно је доделио Повељу адвокатима и адвока- 
тима у пензији:

1) Павлов Славку, адвокату у пензији из Темерина
2) Рекецки др Јожефу, адвокату у пензији из Кањиже
3) Лошонц др Еди, адвокату у  пензији из Кањиже
4) Konac др Иштвану, адвокату у пензији из Сенте
5) Радонић др Премиславу, адвокату у пензији из Мола.

6) Решењем број 162/79. уписује се у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине у Новом Саду Борјановић Соња са седиштем адвокат- 
ске канцеларије у Новом Саду, у Ул. Стевана Бр>ановачког бр. l / I ,  са 
даном 8. јуни 1979. године.

7) Решењем број 172/79. бршпе се из Именика адвсжата Момировић 
Златоје, адвокат у Шиду, са даном 30. јуни 1979. године, јер жели да 
ужива пензију. Мимоилази се одређивање преузиматеља, јер нема недо- 
вршених предмета. Узима се на знање да задржава чланство у Фонду 
посмртнине.

8) Решењем 6jx>j 175/79. брише се из Именика адвокатских приправ- 
ника Борјановић Соња са вежбом код Борјановић Мирка, адвоката у
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Новом Саду, са даном 8. јуни 1979. године, јер је  уписана у Именик 
адвоката.

9) Решењем број 138/79. евидентиран је уговор о заступању закљу- 
чен између Лукић др Велибора, адвоката из Новог Сада, и Металско- 
-електромонтажног предузећа ,.Монт”, Нови Сад, од 11. маја 1979. године.

10) Решење.м број 167/79. Примовић Живко, адвокат у Темерину, 
одређен је за преузиматеља адвокатске канцеларије преминулог Павлов 
Славка, адвоката из Темерина.

11) Решењем број 170/79. узето је на знање да је Видаковић Л>уде- 
вит, адвокат у  Сомбору, са  даном 1. јуни 1979. године преселио седиште 
своје адвокатске канцеларије у Суботицу, у Ул. Максима Горког бр. 14.

Управни одбор

ИЗ ЗАПИСНИКА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Адвокатска комора Војводине одржала је редовну годишњу Скуп- 
штину 16. јуна 1979. године у Новом Саду.

У раду Скушитине, поред великог броја чланова, узели су учешћа 
високи шсти — функционери наше Пок1>ајине, делегати Савеза републи- 
чких и покрајинских адвокатских комора Југославије и братских адво  
катских комора и то: Даринка Недељковић, покрајински секретар за 
правосуђе и општу управу, Миленко Парабуцки, помоћник јавног право  
браниоца Покрајине, Младен Стојанов, декан Правног факултета, Макси- 
мовић Петар, помоћник покрајинског секретара за финансије, Игић-Јовић 
Кајка, председник Огаитинског суда, Јакшић Ана, начелник Одељења по- 
крајинског секретаријата за финансије, Мику Марку, председник Адво- 
катске коморе Косова и председник Савеза републичких и покрајинских 
адвокатских комора Југославије, /Уракулић Јово, делегат Адвокатске ко- 
.мор>е Босне и Херцеговине, Дедић Томислав, секр>етар Управног одбора 
Адвокатске коморе Црне Горе, Судец Валентин, делегат Одвјетничке к о  
море Хрватске, Радонићи Мустафа, делегат Адвокатске коморе Косова, 
Муратовски мр Бранко, делегат Адвокатске коморе Македоније, Блажо 
Станковић, адвокат из Приштине, и Слијепчевић Стеван, адвокат из 
Осијека.

Скупштини су присуствовали пензионисани адвокати и чланови по- 
родица умрлих адвоката којима је на основу одлуке Упр>авног одбора 
од 8. јуна 1979. године цредседник Јекић Боривој, уручио Плакете са  
захвалницом и Повеље.

Редовна годишња Скупштина једногласно је:
1) Усвојила извештај Управног одбора о  раду свих органа Коморе 

за раздобље од 20. маја 1978. до 16. јуна 1979. године.
2) Усвојила завршни р>ачун Адвокатске коморе Војводине за 1978. 

годину.
3) Усвојила извештај Комисије за преглед финансијског пословања 

Адвокатске коморе Војводине за 1978. годину.
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4) Донела финансијски план прихода и расхода за 1979. годину.
5) Донела Одлуку о измеиама и допунама Тарифе о  иаградама и 

накнади трошкова за рад адвоката.
6) Донела одлуку о даваи>у разрешнице свим органима Коморе.

На редовној Скупштини Адвокатске коморе Војводине, одржаној у 
Новом Саду 16. јуна 1979. године, изабрани су следећи органи Коморе:

Председник Y 0 : Јекић Боривој, адвокат у Новом Саду
I Потпр>едседник YO: Миковић Милан, адвокат у Панчеву

II Потпредседник YO: Букановић Василије, адвокат у Кули 
III Потпредседник YO: Лошонц др Аурел, адвокат у Суботици

YnpaBHH одбор

I — Вучевић Зоран, адвокат у Новом Саду
II — Новаковић Николп, адвокат у Новом Саду

III — Милић Томислав, адвокат у Новом Саду
IV — Бељански Слободан, адвокат у Новом Саду 
V — Јовановић Драгољуб, адвокат у Панчеву

VI — Мајсгоровић Бранислав, адвокат у Руми 
VII — Јухас Стеван, адвокат у Суботици 

V III — Павлица Душан, адвокат у Бачкој Тсшоли 
IX  — Варади Имре, адвокат у Зрењанину'
X  — Будшиин Аушан, адвокат у  Кикинди

Дисциплински тужилац: Вебер Борће, адвокат у Новом Саду 
I Зам. дисц. тужиоца: Кнежевић Слободан, адвокат у Новом Саду 

II Зам. дисц. тужиоца: Букановић Сава, адвокат у Руми

Саду
Председник Дисциплинског суда: Радојчић Аазар, адвокат у Новом

Т

Зам. председника: Шутовић Радоња, адвокат у Зрењанину

Чланови Дисципллнског суда:

I — Какански Миливој, адвокат у Новом Саду 
II — Uloh Божидар, адвокат у Беочину

III — Матијевић Иван, адвокат у  Новом Саду
IV — Хи,г Jocun, адвокат у Бачком Петровцу 
V  — Стројић Сима, адвокат у Ковачици

VI — Маринков Војислав, адвокат у Вршцу 
V II — Зековић Аимитрије, адвокат у Оцацима 

V III — Нешковић Страхиња, адвокат у Шиду 
IX  — Бачлија Бела, адвокат у Суботици 
X  — KoHt4 Иштван, адвокат у Кањижи 

X I — Секулић Марија, адвокат у Суботици 
X II  — Попов Аушан, адвокат у Новом Кнежевцу
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Председник Вишег дисциплинског суда: Марић Антоније, адвокат у 
Новом Саду

Заменик председника; Бачић Слободан, адвокат у Панчеву

Чланови Вгапег дисциплинског суда:

I — Бачујков Славко, адвокат у Панчеву 
II — Грујић Сава, адвокат у Новом Саду

III — Секулић Јаков, адвокат у Сомбору
IV — Ерменц Владимир, адвокат у Сомбору 
V —  Тркља Аанило, адвокат у Бајмоку

VI — Скендеровић Марко, адвокат у Суботици 
VII —  Трухар Владимир, адвокат у Сремској Митровици 

VIII — Огњановић Арагомир, адвокат у Сремској Митровици 
IX — Аалгјан Борће, адвокат у Зрењаиину 

X —  Несторов Мирко, адвокат у  ЗЈзењанину.

Пр>едседник Комисије за преглед финансиЈског пословања: 
Јуриишћ Иван, адвокат у Оомбору

Чланови

I — Узелац Хелена, адвокат у Новом Саду 
II — Вукајловић Бошко, адвокат у Руми

Заменици

I — Рапајић Вера, адвокат у Новом Саду 
II — Халупа Андреја, адвокат у Алибунару.

Адвокатска комора Војводине
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У р е ђ и в а ч к и  с а в е т :

ПредсеАННк:
Никола Вујашковић 

судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулик, заменик јавног правобраниоца Војводине, Антоније 
Ворић, саветник покрајинског секретара за правосу'ђе и општу управу, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калишки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Службе за скупштинске послове Привредне коиоре 
Војволине, Војислав Маринков, адвокат у Вршцу.др A>v6uum Милошевић, 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, Аушан Мићић, секретар 
Покрајинског друштвеног 1фавобраииоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, Милан Рштјић, адвокат у Но- 
вом Саду, ВоЈислав Рашовић, адвокат у С{>емској Митровици, Ласло Ца- 
бафи, адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факудте- 
та на Ријеци, Аушан Шипка, стр^^чно-политички сарадник у Покрајинској 

конфе1>енцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :

Главни и одговорни уредник 
Сава Савић 

адвокат у Новом Саду

Борће Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адлокат у Но- 
вом Саду, Светозар Аобросављев, судија Општинског суда у Новом Саду. 
Мирослав Здјелар, адвокат у Новом Саду, Живко Киселички, судија

Вишег суда у Новом Саду.

Тех>шчки уредник:
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1. — Телефон: 29459. — Годишња претплата 360.— дин., 

за иностранство дво стр у ^  износ. Цена једног броја 35.— дин.
Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

На основу мишљен>а Покрајинског секретаријата за образовање. науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. маја 1973. године, Гласник је стручна публнкација <хлобоВена основног и

посебног пореза на промет.

РО Штампарија ,^удућност", Нови Сад, Шумадијска, 12.
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